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Summary
The origin of this study was the Schools Inspectorate's quality review (2014), which criticized
the distance education of municipal adult education. In the review they criticized the distance
educations lack of ability to adapt the education to student. The curriculum for the degree
program for special teachers (2011) stipulates that these are supposed to help eliminate
obstacles and difficulties in the learning environment. This applies to both school-based
education and distance education. The aim of this study was to contribute to increased
knowledge of distance education in municipal adult education with a focus on accessibility and
participation. In the study students in vulnerability’s experience of accessibility and
participation was examined. The result shows that students are assigned to carry out tasks on
their own and the teacher is reduced to being an appraisal teacher. Teaching is largely nonexistent and when students communicate with their teacher, they almost always do so in
writing, which results in an increasing of the linguistic vulnerability. Students describes a
loneliness and they are critical of the lack of interaction with other students.
Sammanfattning
Studien tar avstamp i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014), där kritik riktas mot den
kommunala vuxenutbildningens distansutbildning. Kritiken bygger på att eleven anpassas efter
utbildningen istället för att utbildningen anpassas efter eleven. I examensordningen för
speciallärare och specialpedagoger (2011) framgår att dessa ska medverka till att undanröja
hinder och svårigheter i lärmiljön. Detta avser både skolförlagd utbildning och
distansutbildning. Syftet med studien var att bidra med ökad kunskap om distansutbildningen
inom den kommunala vuxenutbildningen med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Studien
strävar efter att ge förståelse för specialpedagogiska aspekter inom distansutbildning genom att
låta lampan lysa på hur elever i sårbarhet upplever tillgänglighet och delaktighet. Resultatet
visar att eleverna är utlämnade till att genomföra uppgifter på egen hand och läraren har
reducerats till att vara bedömande lärare. Undervisning är i stort sett obefintlig och när eleverna
kommunicerar med sin lärare sker detta nästan uteslutande i skrift, vilket får som följd att den
språkliga sårbarheten ökar. Eleverna beskriver en ensamhet och de är kritiska till avsaknaden
av interaktion med andra elever.
Ämnesord
Delaktighet, distansutbildning, elevröster, relationellt perspektiv, specialpedagogik, språklig
sårbarhet, tillgänglighet, utmaning, vuxenutbildning.
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1. Inledning
”Du har drabbats av en obotlig ögonsjukdom med enda prognos att genomleva en konstant
försämring”, förklarade läkaren för mig när jag var 25 år, tvåbarnsmor och nyligen tillbaka i
arbetet som lärare efter föräldraledigheten. Plötsligt var jag tvungen att förändra hela mitt sätt
att leva och i arbetet som lärare blev det nödvändigt att ständigt hitta nya vägar där synskadan
inte utgjorde ett hinder. Denna insikt tog jag med mig i mötet med mina elever och på den
vägen väcktes intresset för frågor om tillgänglig undervisning, vilket blev anledningen till min
övergång från ämneslärare inom folkbildningen till speciallärare inom den kommunala
vuxenutbildningen. Tillgänglig undervisning präglar läroplanen för vuxenutbildningen (2017)
där följande finns att läsa:

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika
förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen
måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera
både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans
eller hennes behov och förutsättningar. [---] Hänsyn ska tas till de enskilda elevernas
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter
att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel undervisning, vägledning eller
validering utformas olika för olika elever. Skolväsendet har ett särskilt ansvar för elever
med funktionsnedsättning. (Läroplan för vuxenutbildningen, 2017, s. 5-6)

Läroplanen omfattar all utbildning inom vuxenutbildningen, således både skolförlagd
utbildning och distansutbildning. Men den forskning som finns om distansutbildning utgår
enligt Skolinspektionen (2015) huvudsakligen från högre studier. Därför behövs det mer
kunskap om denna utbildningsform inom den kommunala vuxenutbildningen. Följaktligen
finns ett behov av att bidra med ökad kunskap avseende tillgänglighet och delaktighet inom
vuxenutbildningens distanskurser. Denna studie är därmed ett bidrag till forskning om
specialpedagogiska aspekter i distansutbildning med fokus på tillgänglighet och delaktighet
för elever i sårbarhet. Begreppet ”elever i sårbarhet” är ett vidare begrepp än språklig
sårbarhet och innebär att eleverna har en bredare sårbarhet än den språkliga. Enligt Bruce,
Sventelius, Ivarsson och Svensson (2016) lägger språklig sårbarhet fokus på pedagogiken och
lärmiljön som avgörande för elevens möte med skolans krav. Den språkliga sårbarheten
innefattar såväl elevernas språkliga förutsättningar som så kallade språkliga snubbeltrådar,
exempelvis abstrakta och specifika begrepp, grammatiskt komplexa meningar etcetera, och
skolans pedagogik.
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Relevansen av detta arbete ska förstås mot bakgrund av att specialpedagogik är ett
område som berör samtliga som finner intresse av pedagogik. I likhet med Rosenqvist (2007)
menar även Nilholm (2008) att forskning om specialpedagogik inte är isolerad från annan
pedagogisk forskning. Konsekvensen blir en problematisering av antagandet om att vissa
elever är speciella och således i behov av speciell pedagogik. Ur ett historiskt perspektiv har
det speciella definierats som en individuell brist och denna brist har medfört att man skapat
särlösningar. Nilholm (2008) framhåller vikten av att inte bara forskning om
specialpedagogik, utan även forskning om pedagogik, behöver utgå från individers olika
förutsättningar. Ett sådant synsätt medför att forskning om specialpedagogik inte enbart är ett
område som berör specialpedagogik, utan är relevant för all pedagogisk forskning.
Resonemanget får som följd att detta arbete blir angeläget för samtliga som har koppling till
utbildning i allmänhet och distansutbildning i synnerhet.
Myndigheten för yrkeshögskolan (2016) har genomfört en översyn av
distansutbildningar inom yrkeshögskolan och kommit fram till att kvaliteten i dessa
eftergymnasiala distansutbildningar i hög grad påverkas av omfattningen av återkoppling
mellan lärare och elev. Efter ett avslutat moment är det viktigt att eleven får en snabb
återkoppling, men det är även viktigt att eleven ges tillfälle att ställa frågor för att öka sina
möjligheter att ta sig framåt i utbildningen. En annan avgörande faktor för
distansutbildningens kvalitet är ett socialt sammanhang och kamratrespons. Lärandet främjas
då eleverna kan ge varandra stöd, exempelvis genom att diskutera varandras texter i indelade
responsgrupper av läraren för att ge stöd och motivation. (Dysthe, Hertzberg och Løkensgard
Hoel, 2011). Myndigheten för yrkeshögskolan (2016) menar vidare att en annan aspekt som
påverkar kvaliteten i distansutbildningen är utbildarnas kompetens inom distanspedagogik.
Distansutbildningens kvalitet avgörs dessutom utifrån tydlighet i struktur. En tydlig struktur
innebär att läraren lägger ut kursdokument, studiehandledningar och inspelningar, men det är
även viktigt med en genomarbetad struktur för kamratrespons. Distansutbildningar är
känsligare för brister i strukturen, eftersom det är svårt att lägga märke till och korrigera
missförstånd när det sällan sker fysiska möten. Översynen visar att det är stora skillnader på
hur yrkeshögskolorna genomför sina distansutbildningar. Det förekommer dels utbildningar
som genomförs med bristfällig kontakt mellan utbildare och elev, dels utbildningar som har
genomarbetade distanspedagogiska metoder. Myndigheten för yrkeshögskolan drar slutsatsen
att dessa skillnader både får konsekvenser för utbildningarnas kvalitet och resultat.
Enligt Skolinspektionen (2015) ökar efterfrågan på distansutbildningar och
utbildningsformen är oerhört viktig för elever som exempelvis bor avlägset, arbetar deltid
2

eller har någon form av funktionsvariation. Detta ställer krav på flexibilitet och
individanpassad undervisning som tar hänsyn till individens förutsättningar. Resonemanget
ligger i linje med Skolverkets lägesbedömning (2017) som visar att andelen elever på
distanskurser ökar avsevärt och poängterar därför att det krävs utveckling av arbetsformerna.
Att studera på distans möjliggör flexibilitet i tid och rum, men distansutbildningen brister
avseende individualisering och det ställs höga krav på såväl studiedisciplin som
självständighet. Utvecklingsbehoven ligger enligt Skolverket inom interaktion, handledning
och mer stöd till eleverna.

1.1. Bakgrund
I min magister, Lindberg (2016), presenteras en bakgrundsbeskrivning och en
forskningsöversikt vad gäller tillgänglighet i distansutbildning inom den kommunala
vuxenutbildningen. I sammanfattande ordalag lyfts dessa delar in i föreliggande studie. Denna
studie tar således avstamp i ett område som jag i tidigare forskning har undersökt. Fokus i
Lindberg (2016) handlade om olika former för att möta och stödja elever i den kommunala
vuxenutbildningens distansutbildning med siktet inställt på tillgänglighet. Den studien
fokuserade på vilket sätt ökad tillgänglighet kan uppnås genom att lärare, studie- och
yrkesvägledare, kurator och specialpedagog möter och stödjer elever. I föreliggande studie
behandlas återigen tillgänglighet inom distansutbildning, men nu ligger fokus på ett
elevperspektiv.

1.2 Problemområde och problemprecisering
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014) riktas kritik mot distansutbildningen i flera
avseenden. Utformningen av utbildningen gör att det ställs höga krav på studiedisciplin och
självständighet och eleverna har behov av mer lärarledd tid och mer stöd än det som
vanligtvis erbjuds. Skolinspektionen (2015) gör bedömningen att både förfarandet och tiden
måste anpassas efter studenten samt att handledning som erbjudas via internet behöver öka i
omfattning. I all undervisning, oavsett om den sker på distans eller som skolförlagd
undervisning, så är det lärarens uppgift att följa, motivera och stödja eleverna i deras
kunskapsutveckling. Skolinspektionen (2015) bedömer att kommunerna betraktade
distansutbildning som ett sämre alternativ till skolförlagd utbildning och ansåg att det var
elever med vissa egenskaper som hade förmåga att studera på distans. Således anpassas
eleven efter utbildningen, istället för att utbildningen anpassas efter eleven.
Skolinspektionen (2015) betonar vidare att det endast i undantagsfall förekommer
gemensamt lärande och interaktion mellan eleverna. Interaktion mellan elev och lärare sker
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nästan uteslutande som rättning av inlämnade uppgifter. Skolinspektionens granskning gick
inte närmare in på kraven på läsförmåga, läsförståelse, språklig bearbetning och skriftspråklig
uttrycksförmåga som ett problemområde. Elevperspektivet behöver enligt Catalano (2014)
lyftas, så att det framkommer hur elever som har funktionsvariation upplever
distansutbildning. Forskning inom området är viktig, eftersom denna kan leda till kunskap om
hur distansutbildningen kan förändras, så att tillgängligheten förbättras.
Problempreciseringen i denna studie omfattar att de valda eleverna ska befinna sig i
sårbarhet, vilket i föreliggande fall är ett antagande som grundar sig i att eleven är i kontakt
med den kommunala vuxenutbildningens speciallärare och i vissa fall både med speciallärare
och med kurator.

1.3 Syfte
Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om distansutbildningen inom den
kommunala vuxenutbildningen med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Studien strävar
efter att ge förståelse för specialpedagogiska aspekter inom distansutbildning genom att rikta
ljuset på hur elever i sårbarhet upplever tillgänglighet och delaktighet. I strävan efter
tillgänglighet och delaktighet är förståelse och kunskap avgörande och möjliggör för eleverna
att nå kunskapskraven.
Den aktuella studiens kunskapsbidrag är att omfatta ett mer ingående elevperspektiv
med avsikten att synliggöra elevröster ur ett specialpedagogiskt perspektiv i distansutbildning.
Fokus ligger på tillgänglighet och delaktighet för elever i sårbarhet inom den kommunala
vuxenutbildningen. Utgångspunkten är att det är lärsituationen som ska formas för att
möjliggöra en tillgänglig utbildning och därmed öka möjligheten för eleven att nå
kunskapskraven. Fokus flyttas med detta synsätt från eleven till lärandemiljön samt från
problemen till möjligheterna.

1.4 Frågeställningar
För att nå kunskap om distansutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen med
fokus på tillgänglighet och delaktighet ur ett sårbarhetsperspektiv har följande frågeställningar
formulerats:


Vilka incitament anger några elever i sårbarhet att de har för att studera på distans?



Hur upplever några elever i sårbarhet tillgänglighet och delaktighet i
distansutbildning?



På vilket sätt resonerar några elever i sårbarhet kring utmaningar och vad som gynnar
deras lärande inom distansutbildning?
4

2. Studiens vetenskapliga förankring
Detta kapitel inleds med studiens centrala begrepp och övergår till att belysa för studien
relevanta delar av styrdokumenten.

2.1 Centrala begrepp
De centrala begrepp som är av relevans för denna studie och följaktligen kommer att lyftas
nedan är distansutbildning, elevperspektiv, tillgänglig lärmiljö, social tillgänglighet,
pedagogisk tillgänglighet och fysisk tillgänglighet, delaktighet samt sårbarhet.
2.1.1 Distansutbildning
Inom den kommunala vuxenutbildningen används både begreppet distansutbildning och
nätbaserad utbildning som synonymer för att beteckna den studieform som finner sin
motsvarighet i det som både benämns som reguljär utbildning och skolförlagd utbildning. Ett
kännetecken för distansutbildning är enligt Amhag (2010) att denna sker på Internet i ett
kollektivt, kulturellt och tekniskt sammanhang. Utbildningen bedrivs vanligtvis genom att
läraren och eleverna är fysiskt åtskilda. Elever och lärare har olika erfarenhet av det fysiska
avståndet och det ställer krav på en alternativ pedagogik och teknik. Dialogen kan både vara
synkron och asynkron. En synkron dialog sker i samma tid, exempelvis vid chatt och en
asynkron dialog sker i olika tid och rum, exempelvis i diskussionsforum, mejl och sms.
Begreppet distansutbildning är enligt Amhag (2010) mångfacetterat, eftersom även
skolförlagd utbildning bedrivs mer eller mindre i en digital kontext. Ett sådant exempel är att
både distanskurser och skolförlagda kurser använder en digital lärplattform. Detta gör således
att även skolförlagda utbildningar till viss del sker på distans och skiljelinjerna är inte alltid
uppenbara. I likhet med Amhag (2010) lyfter även Skolinspektionen (2015) det faktum att
begreppet distansutbildning är komplext och att det inte finns en tydlig skiljelinje mellan
distansutbildning och skolförlagd utbildning med flexibelt upplägg, eftersom
distansutbildning kan kombineras med skolförlagd utbildning.
I denna studie används begreppet distansutbildning och skolförlagd utbildning med
utgångspunkt i vilken kurs som eleven är antagen på, trots att det i praktiken kan förekomma
flexibla lösningar som snarare är att betrakta som en blandform.
2.1.2 Elevperspektiv
I analogi med begreppen ”barnperspektiv” respektive ”barns perspektiv” som har belysts i
forskningen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) fokuserar denna studie på elevers
perspektiv utifrån deras egna röster, snarare än ett elevperspektiv utifrån vad andra berättat
om dem (Harcourt & Einarsdottir, 2011; Palicara, Lindsay & Dockrell, 2008). Detta
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paradigmskifte är betydligt yngre och dessutom mer sällsynt än andra, vilket avspeglas i Lang
och Ohlssons uttryck: ”Ytterst berörd sällan hörd” (Lang & Ohlsson, 2009). Utgångspunkten i
denna studie är av denna anledning elevernas egna erfarenheter, tankar och upplevelser av
utmaning kopplat till utbildning, lärande och delaktighet. När eleverna bjuds in och blir
delaktiga kan de bli medskapare av undervisningen, som i sin tur ökar i tillgänglighet, vilket
är en mänsklig rättighet som har stöd i Skollagen (SFS 2010:800). Det finns dock många
utmaningar som måste lösas och dilemman som kan uppstå, inte minst i samband med olika
typer av funktionsvariationer och sårbarhet. När det är språk och språkande i tal och skrift
som är sårbara utmanas möjligheten till kommunikativt deltagande, både på ett metaplan, det
vill säga att prata ”om” vad som utmanar, och i möte med själva utmaningarna i undervisning
och lärande. Distansutbildning gör utmaningen än större mot bakgrund av att denna
undervisningsform inte sker i realtid i ett fysiskt rum med stöd av sammanhang och
multimodalitet (SOU, 2016:246). Metakognition definieras i Nationalencyklopedien (2018)
som medvetenhet om alternativt förståelse av den egna kunskapen. Förståelsen kan dels visa
sig genom att kunskapen används, dels genom att individen språkligt kan beskriva kunskapen.
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är metakognition centralt eftersom det handlar om att
eleven resonerar om vad som fungerar och kan reflektera utifrån detta i kraft av ålder. De
elever som deltar i denna studie är vuxna och torde i kraft av sin ålder kunna resonera om vad
som fungerar och reflektera utifrån detta. Enligt Bruce, Sventelius, Ivarsson och Svensson
(2016) har eleven en viktig roll i sin egen lärandeprocess genom att denna kan delge sina
upplevelser och erfarenheter, så att stöd och anpassningar formas med utgångspunkt i de
behov eleven uttrycker. I denna studie kommer eleverna att använda språket som ett
metaspråk för att resonera kring utmaningar och vad som gynnar deras lärande inom
distansutbildning.
2.1.3 Tillgänglig lärmiljö
Tillgänglighet är ett komplext och dynamiskt begrepp som beroende på kontexten får
skiftande betydelse. Schenker (2007) beskriver tillgänglig högre utbildning och definierar
tillgänglighet som att en kurs är byggd på ett sådant sätt att en elev kan examineras som
godkänd. Detta innebär att eleven fullföljer studierna, håller studietakten och blir godkänd
utan att kraven sänks. Att definiera tillgänglighet som delvis mätbar med godkänt betyg är
problematiskt, eftersom en elev i sårbarhet visserligen kan få godkänt betyg, men det kan ha
inneburit en orättmätigt stor arbetsbörda i jämförelse med övriga elever på grund av att
utbildningen inte gjorts tillgänglig.
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Tillgänglighet har enligt SPSM (2018) under lång tid förknippats med lokalers
utformning för individer som har rörelse-, syn- och hörselnedsättningar. Men i en tillgänglig
lärmiljö finns det flera faktorer som påverkar elevers möjligheter till lärande. Genom en
tillgänglig lärmiljö som bygger på bra generella lösningar ges elever bättre förutsättningar för
lärande och därmed kan behovet av särskilt stöd minska, se figur 1.

Figur 1: Tillgänglig lärmiljö samt relationen till extra anpassningar och särskilt stöd enligt SPSM

Tillgänglighetsmodellen består av fyra delar som tillsammans tar ett helhetsgrepp på lärandet
i utbildning, se figur 2. Dessa delar är förutsättningar för lärande samt social, pedagogisk och
fysisk miljö. Exempel på förutsättningar för lärande är delaktighet samt språk och
kommunikation. När förutsättningarna för lärande samspelar med social, pedagogisk och
fysisk miljö har eleverna optimala möjligheter till lärande. Att arbeta med att tillgängliggöra
lärmiljö handlar dels om att bygga på kunskap om elevers individuella förutsättningar och
vilka konsekvenser detta får för lärande och samspel, dels om att göra generella anpassningar
i lärmiljön. Tillgänglig lärmiljö formas alltså på organisations-, grupp- och individnivå.
(SPSM, 2018).

Figur 2: Samspelet i tillgänglighetsmodellen enligt SPSM

När tillgänglighet används i denna studie görs detta med utgångspunkt i Specialpedagogiska
skolmyndighetens tillgänglighetsmodell. I denna studie betraktas inte begreppet tillgänglighet
som något svart eller vitt, utan snarare som en glidande skala.
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2.1.4 Social tillgänglighet
Social tillgänglighet innebär att eleven ska delta i samspel och kommunikation med såväl
lärare som andra elever. Samtliga elever måste ha möjlighet att vara delaktiga i grupparbeten,
undervisning och pedagogisk handledning. I social tillgänglighet ingår gemenskap, begripligt
sammanhang, planerade aktiviteter utanför förskole- och skolområdet, samverkan med
hemmet, normkritik och attityder (SPSM, 2018).
2.1.5 Pedagogisk tillgänglighet
Pedagogisk tillgänglighet innebär att de som arbetar inom skolan ska besitta kunskap om
adekvat pedagogiskt stöd. En ökad tillgänglighet nås då pedagogen har genomtänka strategier
och vid behov tar hjälp av alternativa verktyg och läromedel som är anpassade. I pedagogisk
tillgänglighet ingår pedagogiska strategier och stödstrukturer, arbetslag, olika sätt att lära,
lärverktyg, digitalt lärande och hjälpmedel (SPSM, 2018).
2.1.6 Fysisk tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet avser både inom- och utomhusmiljöer och innebär att eleverna ska kunna
ta sig fram till den plats där utbildningen bedrivs och kunna orientera sig utan problem. I
fysisk tillgänglighet ingår rum för lärande, ljudmiljö, visuell miljö, luftmiljö och utemiljö
(SPSM, 2018). Till skillnad från skolförlagd utbildning, så bygger inte distansutbildning på
den fysiska och omedelbara tillgängligheten i rummet. Tillgänglighet kan nås även om man
inte träffas i ett fysiskt möte och distansutbildning skulle i vissa fall dessutom kunna medföra
att sårbarheten inte utgör ett hinder för elevens lärande, eftersom distansutbildning inte kräver
att eleven förflyttar sig till en plats där utbildningen bedrivs.
2.1.7 Delaktighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett uppdraget åt forskarna Szönyi och Söderqvist
Dunkers (2018) att ta fram ett stödmaterial som gäller delaktighet. Författarna menar att en
individs villkor för delaktighet är beroende av sammanhang. I begreppet delaktighet ingår sex
aspekter, nämligen tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och
autonomi, se figur 3.
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De sex aspekterna i delaktighetsmodellen utgår både från individens upplevelser och från det
som andra kan observera. Modellen bygger på ett kontextuellt perspektiv, vilket innebär att en
elevs skolsituation ska förstås i en kontext, det vill säga i lärmiljön och i olika aktiviteter.
Delaktighetsmodellen fungerar som ett stöd för att synliggöra såväl delaktighet som bristande
delaktighet. Dessutom bidrar modellen med en förståelse för hur olika aspekter av delaktighet
förhåller sig till varandra samt poängterar
omgivningens fundamentala betydelse
för att individer ska ges möjlighet till
delaktighet. Tillgänglighet är en
grundläggande aspekt av delaktighet. Om
en aktivitet är tillgänglig är det möjligt att
samspela med andra, att vara engagerad,
att fatta beslut eller att bli erkänd, se figur
4. (Szönyi och Söderqvist Dunkers,
2018).

Figur 3: Delaktighetsmodellen.

Figur 4: Hög grad av tillgänglighet möjliggör hög grad av delaktighet.

Omvänt konstaterar Szönyi och Söderqvist Dunkers (2018) att bristande tillgänglighet
påverkar graden av delaktighet negativt. Låg grad av tillgänglighet skapar låg grad av
samhandling och engagemang, vilket leder till låg grad av delaktighet, se figur 5.

Figur 5: Låg grad av tillgänglighet medför låg grad av delaktighet.
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2.1.8 Sårbarhet
I mötet mellan elevens förutsättningar och skolans krav samt pedagogiska möjligheter skapas
stora utmaningar. I detta möte kan det bli ett glapp som visar sig i form av sårbarhet. Det kan
uppstå sårbarhet om kraven för måluppfyllelse inte ligger i linje med elevens förutsättningar
för lärande och/eller lärarens pedagogiska förutsättningar. Sårbarheten skapas i mötet mellan
elevens förutsättningar och hur språket används i det pedagogiska sammanhanget. Beroende
på hur språket används i skolan, så kan det dels stimulera, dels vara ett hinder för elevens
utveckling och lärande. När elevens språkliga förmåga är otillräcklig i förhållande till skolans
krav kan situationen beskrivas med hjälp av begreppet språklig sårbarhet. (Bruce m.fl., 2016).
I Psykologilexikon (2019) kan man läsa att språklig sårbarhet inte är en diagnos, utan
”svårigheter i språkutvecklingen som kan övervinnas med gemensamma ansträngningar från
individens och lärarens sida”. Den språkliga sårbarheten blir synlig när det uppstår en obalans
mellan kraven på den språkliga förmågan och elevens språkliga möjligheter.
Språklig sårbarhet synliggör lärandemiljöns och pedagogikens betydelse. Om läraren har
kännedom om sårbarheten kan denna ge stöd och anpassningar utifrån detta, så att sårbarheten
minskas. Sårbarheten inbegriper både det muntliga och det skriftliga språket och den har en
tendens att skapa osäkerhet genom hela livet. Att arbeta för att minska språklig sårbarhet är ett
proaktivt arbete där språkkraven anpassas och stödåtgärder vidtas för att undvika att eleven
misslyckas.

2.2 Styrdokument
Ett sätt att minska sårbarheten är att se möjliga vägar framåt genom ett proaktivt arbete och att
genomföra anpassningar och vidta stödåtgärder i lärmiljön. Språket är det grundläggande
verktyget för att tänka, kommunicera samt utveckla kunskap. Undervisningen i skolan bygger
på att eleverna har etablerat språkliga redskap, men det är inte alla förunnat att ha dessa
verktyg. Människors språkförmåga varierar och för en enda individ skiljer sig den språkliga
förmågan åt i olika situationer, vilket kan förklaras både utifrån arv och utifrån miljö. Ett
samtal kan präglas av olika svårighetsgrad beroende på med vem samtalet bedrivs, hur
måendet är den specifika dagen samt i vilket sammanhang samtalet sker. Andra faktorer som
påverkar språket är tidsramar, miljö, pedagogik och attityder. I vardaglig kommunikation
framkommer inte alltid en språklig sårbarhet, men i mötet med nya ord, abstrakta begrepp,
långa och komplexa meningar blir osäkerheten synlig.
När styrdokumenten behandlas görs detta först utifrån den information som
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har givit ut om tillgänglig lärmiljö (SPSM,
2018). Därpå följer en redogörelse för de föreskrifter om extra anpassningar som gäller för
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kommunal vuxenutbildning. Föreskrifterna om extra anpassningar gäller enligt Skolverket
(2015) i kommunal vuxenutbildning, men reglerna om särskilt stöd avser inte
vuxenutbildningen. Vuxna ska ges stöd och stimulans i sitt lärande och utbildningen ska utgå
från individens behov och förutsättningar. Det finns inga definitioner av begreppen extra
anpassningar och särskilt stöd. En elev kan vara i behov av extra anpassningar alternativt
särskilt stöd av flera olika anledningar. En del elever behöver stöd under en kortare tid då de
stöter på svårigheter och andra elever behöver kontinuerligt stöd med anledning av
exempelvis sjukdom, sociala förhållanden eller funktionsvariation. Det framgår i Skollagen
(2010) att om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska eleven omedelbart ges stöd inom
den ordinarie undervisningen i form av extra anpassningar. Skolverket (2015) preciserar att
extra anpassningar är en stödinsats som består av en mindre åtgärd som ofta genomförs av
lärare och övrig skolpersonal. För att genomföra extra anpassningar krävs inget formellt
beslut, utan om en elev är i riskzonen för att inte utvecklas i enlighet med läroplanens
kunskapsmål alternativt mot att nå kunskapskraven ska extra anpassningar genomföras så fort
som möjligt. I Skollagen (2010) beskrivs att särskilt stöd, som inte gäller för kommunal
vuxenutbildning, kan ges istället för undervisning eller som komplement till undervisning.
Om eleven inte når kunskapskraven trots extra anpassningar eller om det finns andra
anledningar till att extra anpassningar är otillräckliga, så ges särskilt stöd. Behovet av särskilt
stöd ska utredas och om eleven är i behov av detta ska särskilt stöd ges. Skolverket (2015)
lyfter fram att enskild undervisning eller undervisning i särskild undervisningsgrupp,
anpassad studiegång och elevassistent är exempel på särskilt stöd.
Skolverket (2014) gör en beskrivning av uppmärksammande och identifiering av extra
anpassningar. De förklarar att läraren behöver förstå anledningen till att skolsituationen
medför svårigheter för att kunna göra en bedömning av vilka behov eleven har och på så sätt
ta ställning till vilka extra anpassningar som är fördelaktiga för eleven. Detta kan ske på olika
sätt, bland annat beroende på vilka kunskapskrav och kurser det handlar om samt antalet
involverade lärare. Det är betydelsefullt att skolan har rutiner för att skyndsamt
uppmärksamma om en elev är i behov av särskilt stöd i korta kurser, exempelvis inom
gymnasieskolan då kursen kan avslutas efter en termin. Läraren kan inledningsvis utgå från en
helhetsbedömning om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Nästa
steg är att analysera i vilken grad undervisningen är utformad och anpassad så att eleven ges
tillfälle att utvecklas optimalt. En annan viktig aspekt är att klargöra om kunskapskraven
konkretiserats så att eleven förstår lärarens bedömning. Detta ligger till grund för att förstå
vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Men det är inte enbart lärarnas bild som
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ska lyftas, utan även elevens åsikter om undervisningen ska vägas in. Avslutningsvis gör
involverade lärare, ibland i samarbete med elevhälsa, en bedömning av vilka extra
anpassningar som behövs. Specialläraren och specialpedagogen ska ha kunskap om olika
extra anpassningar som kan främja undervisningens tillgänglighet. I samarbete med lärarna
bör det föras ett resonemang om vilka extra anpassningar som är fördelaktiga för elevens
lärande. Att ge stöd i form av extra anpassningar är ett sätt att öka undervisningens
tillgänglighet. Följande punkter utgör exempel på extra anpassningar:


Hjälp med planering samt strukturering av studier.



Hjälp med att förstå texter.



Hjälp med att få ämnesområden förklarade på alternativa sätt.



Färdighetsträning inom ordinarie undervisning, till exempel lästräning.



Enstaka specialpedagogiska insatser under en begränsad tid, till exempel två månader.



Tillgång till speciellt utformade läromedel, utrustning i form av hjälpmedel samt digital
teknik med programvaror som är anpassade efter elevens behov. (Skolverket, 2014).
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3. Tidigare forskning
Detta kapitel behandlar forskning inom tre områden, nämligen tillgänglighet, delaktighet och
sårbarhet inom distansutbildning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur denna studie
förhåller sig till tidigare forskning.

3.1 Tillgänglighet inom distansutbildning
Forskning om distansutbildning tar nästan uteslutande sin utgångspunkt i högre utbildning,
såsom högskola och universitet. Eftersom den kommunala vuxenutbildningens
distansundervisning är ett nytt forskningsområde blir det därmed nödvändigt att belysa den
forskning som finns trots att denna utgår från högre utbildning. Forskningen inom högre
utbildning bedöms dock vara relevant för denna studie, men det bör poängteras att den inte är
direkt överförbar till den kommunala vuxenutbildningens kontext. Den grupp av elever som
söker sig till högskola och universitet respektive kommunal vuxenutbildning skiljer sig delvis
åt. Enligt läroplanen för vuxenutbildningen (2017) är dess målgrupp heterogen och elevernas
förutsättningar skiljer sig avsevärt. Vuxenutbildningen riktar sig huvudsakligen till elever som
har svårigheter att nå utbildningens mål och i läroplanen framkommer även att
vuxenutbildningen har ett särskilt ansvar för elever som har funktionsvariation.
Distanskurser är enligt Roberts, Crittenden och Crittenden (2011) inte nödvändigtvis
utformade med tillgänglighet i åtanke. Att bedriva tillgänglig kursdesign är ett proaktivt
tillvägagångssätt där distanskurser skapas med hänsyn till elevernas förväntade behov. Detta
ska inbegripa hela kursen och genomsyra allt från inledande stadier till kursens slutförande.
Omvänt kan kursen göras tillgänglig genom reaktivt arbete. Detta innebär att kursen görs
tillgänglig efter att en elev visat sig vara i behov av stöd, vilket innebär att det sker en
justering av utformningen av kursen. Slutsatsen som dras av författarna är att det proaktiva
tillvägagångssättet är viktigt, eftersom det kan medföra att eleverna väljer att berätta om sin
funktionsvariation om de vet att extra anpassningar finns för dem på distanskurser.
I likhet med Roberts, Crittenden och Crittenden (2011) förespråkar även Bagga-Gupta,
Dahlberg och Winther (2016) ett proaktivt arbete, så att kurser är välplanerade och att
eleverna får tillgång till föreläsningsmaterial både i förväg och efteråt. Fokus i det proaktiva
arbetet riktas mot hur tekniken kan möjliggöra lärande och utgångspunkten är enligt
författarna att den pedagogiska kulturen både ska öka öppenheten och tillgängligheten.
3.1.1 Tillgänglig kursdesign och scaffolding
Det har bedrivits forskning om hur lärare kan optimera distansutbildning för elever med
särskilda behov. Catalano (2014) har genomfört djupintervjuer med elever som har
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funktionsvariation och som deltog i en kurs om bibliotekstjänster. När kursen utformades
användes ett proaktivt tillvägagångssätt, nämligen principerna för Universal design for
learning, (UDL). I higher education opportunity act (2008) beskrivs UDL som en
vetenskaplig ram för vägledande vetenskaplig pedagogik. UDL ger flexibilitet i hur
information presenteras, hur eleverna svarar på kunskaper och färdigheter samt hur eleverna
engageras. UDL innebär att förväntningarna på eleven är höga och att hinder i undervisningen
minimeras genom lämpliga anpassningar och stödåtgärder. Catalano (2014) menar att genom
att lärmiljön utformas för att vara tillgänglig för samtliga elever minskas behovet av extra
anpassningar för den enskilda eleven. UDL förbättrar inte enbart lärmiljön för elever med
funktionsvariation, utan alla elever får en bättre lärmiljö till följd av ett proaktivt
tillvägagångssätt. Ett exempel på detta är att de som inte har kursens språk som modersmål
kan vara hjälpta av att instruktioner både har textning och uppläst text. Ett annat exempel är
att alla elever kan dra fördelar av att kursens material finns tillgängligt i flera format, såsom
för läsning eller med ljud. Rao (2015) betonar i likhet med Catalano att UDL ger användbara
riktlinjer vid utformandet av tillgängliga lärmiljöer som stödjer både elever som har och som
inte har funktionsvariation. Grundtanken är att en inkluderande lärmiljö ska bestå av varierade
uppgifter, flexibla alternativ, en tydlig struktur samt kontinuerlig interaktion med såväl andra
elever som lärare. Resultaten visade att eleverna var positiva till kursernas organisation,
interaktion och flexibla alternativ. UDL gör kurser mer tillgängliga för elever som har
funktionsvariation, men det gör ändå inte att behovet av att skapa ytterligare anpassningar
försvinner.
I en rapport om att undervisa tillgängligt betonar Henriksson (2003, s.1) att
”grundförutsättningen är att varje individ blir respekterad och får ett värdigt bemötande med
möjligheter att själv bestämma över sitt liv”. Lärare som möter elever med funktionsvariation
behöver därför ha kunskap om olika funktionsvariationer. Utöver detta krävs en dialog med
den enskilda eleven, eftersom varje individ med funktionsvariation har specifika behov och
vanligtvis är eleven expert på funktionsvariationen. Henriksson gör ingen egentlig definition
av tillgänglighet, men i beskrivningen framkommer två kriterier för tillgänglighet, nämligen
att lärare ska vara kompetenta i att möta elever med funktionsvariation samt att lärare ska föra
en dialog med eleven för att identifiera dennas behov.
Tillgänglighetsarbetet kan dels bedrivas proaktivt, dels reaktivt. Roberts, Crittenden och
Crittenden (2011) exemplifierar det proaktiva tillgänglighetsarbetet med att distanskurser
skapas med hänsyn till elevernas förväntade behov och det reaktiva tillgänglighetsarbetet
innebär att kursen görs tillgänglig efter att en elev har visat sig vara i behov av stöd.
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En form av stöd som kan användas i undervisningssituationen för att öka tillgängligheten är
scaffolding. Scardamalia (2004) förklarar att scaffolding är användbar genom att denna ger
idéer i processer som teoriförfining, det vill säga att synliggöra vad en teori inte kan förklara.
Scaffolding fungerar även som konstruktiv kritik och hjälper eleverna att bädda in sina idéer i
sitt dagliga arbete. Stödet i en scaffold kan nyttjas opportunistiskt och flexibelt oberoende av
någon speciell ordning. När en text är vald läggs den in i huvudtexten och stödet fungerar som
en sökbar parameter. Olika diskursformer kan uppmuntras i olika vyer och det är dessutom
lätt att växla mellan dem. Scaffold är anpassningsbar och kan läggas till eller modifieras för
att anpassas efter behoven hos en specifik elevgrupp. Van der Pol, Volman och Beishuizen
(2010) har undersökt scaffolding i interaktionen mellan lärare och elev. Stödet anpassas både
utifrån eleven och utifrån situationen och är en undervisningsmetod som utgår från elevens
utveckling. Det är en process där läraren anpassar sitt stöd både till grupper av elever och till
enskilda elever. Stödet ges på elevens nivå alternativt på en något högre nivå och avtar
gradvis beroende på elevens nivå. Resultaten av undersökningen indikerar att scaffolding är
en effektiv metod, men samtidigt är effekterna svåra att mäta. Warwick, Mercer och Kershner
(2013) gör en distinktion mellan begreppen direkt och indirekt scaffolding. Direkt scaffolding
definieras som kontinuerligt stöd där lärare medverkar i elevers problemlösning och indirekt
scaffolding beskrivs som lärarens utformande av uppgiften för att begränsa frihet/variabler så
att eleven löper mindre risk att misslyckas.
Begreppet scaffolding är relevant för denna studie då begreppet är möjligt att koppla till
tillgänglighet. Direkt scaffolding finner sin motsvarighet i reaktivt tillgänglighetsarbete och
indirekt scaffolding är jämförbar med proaktivt tillgänglighetsarbete.
3.1.2 Tillgänglighet genom digitala verktyg
Bagga-Gupta, Dahlberg och Winther (2016) har undersökt möjligheterna och utmaningarna i
hur man kan möjliggöra tekniker för samtliga elever i högre utbildning. Utgångspunkten är att
tekniken måste förstås inom en social kontext och att tekniken kan identifiera, definiera samt
omvandla funktionshinder. Samtidigt menar författarna att tillgången till teknik inte
automatiskt skapar inlärningsmöjligheter och möjlighet att delta. Universiteten tillhandahåller
ett stort utbud av resurser till elever i allmänhet och i synnerhet till elever som har
funktionsvariationer. Tekniken är både ett sätt att sprida information om vilket stöd som
erbjuds och den utgör även i sig en stor del av det stöd som tillhandahålls. Universiteten utgår
från att eleverna är medvetna om sina behov och vilken sorts stöd de behöver. Flera av
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universiteten skriver enligt författarna på sina hemsidor att elever som har funktionsvariation
måste ta ett stort eget ansvar och att de ska ta kontakt med universitetet i god tid. Att eleven
förväntas ta ett stort ansvar för sin egen integration är dock problematiskt och författarna
betonar att det är nödvändigt att arbeta proaktivt för att inkludera samtliga elever. Författarna
menar vidare att en problematisk omständighet är att alla elever inte har möjlighet att få
tillgång till information om vilka resurser som erbjuds, eftersom webbsidor inte är tillgängliga
för elever med vissa funktionsvariationer. En elev som inte ser, hör eller har lässvårigheter
stöter på hinder när denna söker information om det stöd som finns inom högre utbildning.
När eleverna kommer i kontakt med universiteten ska de navigera i information som i
huvudsak är skriftlig, både i digitala och analoga texter. Dessa elever behöver med andra ord
stöd för att kunna få tillgång till det stöd som de är berättigade. Tillgänglighet och deltagande
omfattar både fysiska aspekter, som att göra utrymmen tillgängliga och digitala aspekter, som
att tillhandahålla kurslitteratur i form av ljudböcker. Stöd för elever med funktionsvariation är
enligt författarna obefintlig när eleverna läser på distans.

3.2 Delaktighet inom distansutbildning
Myndigheten för yrkeshögskolan (2016) framhåller att inom distansutbildningen är det
möjligt att finna nya vägar för lärande, där synkron (i realtid) dialog kan blandas med
asynkron (obunden i tid) dialog. Dessutom är det möjligt att blanda textbaserad och inspelad
kommunikation. Om flexibiliteten ska kvarstå i distansutbildningen menar Myndigheten för
yrkeshögskolan (2016) att för mycket tid inte ska bli låst vid synkron kommunikation, såsom
vid webbinarier där eleverna möts ansikte mot ansikte. Därför kan asynkron kommunikation
användas genom exempelvis inspelningar, forum, datorstyrd inlärning och dylikt.
Distansutbildningarna inom yrkeshögskolan innehåller vanligtvis tillfällen då eleverna möts
fysiskt. Denna form av blandat lärande kan bestå av regelbundna träffar eller enstaka
tillfällen. Det förekommer även att undervisning äger rum för dem som har möjlighet att delta
och övriga elever får ta del av undervisningen genom att denna filmas och sänds, antingen
synkront eller inspelat. Översynen av distansutbildningarna visar dock att det är en liten andel
av utbildningarna som använder modern pedagogik såsom webbinarium. Hrastinski (2013)
påpekar att många utbildningar på nätet byggs upp enligt äldre principer, där uppgifter delas
ut och lämnas in. Denna individuella syn på utbildningsformen är enligt författaren förlegad,
eftersom distansutbildningen erbjuder möjligheter att skapa en social lärmiljö och ett
gemensamt lärande. Det har av tradition hävdats att den som studerar på distans vill studera
självständigt, men det är inte givet att eleven är ointresserad av en social lärmiljö där det ges
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tillfälle att få hjälp eller att diskutera kurslitteraturen. Lärare lägger ofta stor vikt vid
kursinnehållet, men det är enligt Hrastinski (2013) dessutom oerhört viktigt att reflektera över
hur möjligheter till lärande skapas. Utgångspunkten bör enligt författaren vara att det inte
enbart är läraren som är kunskapskällan, utan eleverna har mycket att lära av varandra. Trots
att eleverna ofta har ont om tid, studerar olika tider och är fysiskt åtskilda, så menar
författaren vidare att det är viktigt att uppmana eleverna till deltagande, samarbete och
gemenskap. Ljungqvist (2011) har skrivit en recension av Hrastinskis bok Nätbaserad
utbildning och där diskuteras bland annat att flera av de teman som tas upp i boken lika gärna
skulle kunna beskriva traditionell utbildning. Detta tolkas som att de frågor som framkommer
i undervisning på distans inte skiljer sig nämnvärt från traditionell undervisning.
3.2.1 Delaktighet genom organiserat lärande
Amhag (2016) betonar att det är viktigt att de olika inslagen är väl organiserade av läraren och
att de är schemalagda med tid, plats och omfattning. Vikten av organisation avser även
kamratrespons på varandras texter: att ha deadline för texten, att ge skriftlig respons under
några dagar, att sedan arbeta vidare och följa upp med webbinarier om texter, litteratur
etcetera. Förberedd respons är enligt författaren vanligtvis av högre kvalitet än muntlig.
Kamratresponsen ska anpassas till formuleringarna i kursmålen och förslagsvis genomföras
enligt nedanstående tillvägagångssätt, beskrivet av Dysthe, Hertzberg och Løkensgard Hoel
(2011):


Koncentrera dig först på att fånga textens fokus/syfte.



Markera det som du anser är tydligt och intressant. Notera även det som är oklart
formulerat.



Formulera kortfattat med egna ord vad du anser vara det viktigaste. Inled och avsluta
gärna med något positivt.



Skriv ner några frågor, efterfråga preciseringar och klargöranden, t.ex. Jag känner
igen/känner inte igen…? Jag reagerar på att…? Hur menar du att…? Betyder det
att…? Som jag uppfattar det, så innebär det att…?



Skriv motförslag, alternativa lösningar och/eller råd, problematisera utifrån litteratur
och begrepp samt svara på eventuella frågor som ställs i arbetet.

3.2.2 Delaktighet genom digitala verktyg
Forskning om distansutbildning har enligt Amhag (2013b) blivit ett etablerat område under
det senaste decenniet och allt fler undersökningar har tillkommit i takt med att antalet elever
som söker sig till distansutbildning ökar. Den pedagogiska forskningen om distansutbildning
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visar på skiftande resultat gällande i vilken omfattning elever lär sig på distans. Teknikens
utveckling har medfört att distansutbildningen har kunnat utvecklas, vilket Hellgren m.fl.
(2012) exemplifierar med att tekniken erbjuder möjlighet att genomföra föreläsningar med
rörliga bilder som håller hög kvalitet samt alternativet att ha seminarier på distans. Deltagarna
kan interagera med varandra, såväl genom bild och tal som genom chattfunktioner. Amhag
(2016) har genomfört en studie om mobilteknologi för elevcentrerat lärande inom högre
distansutbildning. Undersökningen fokuserade webbinarier, alltså webbaserade seminarier
och konferenser där datorer, smarta telefoner alternativt surfplattor nyttjades.
Teknikutvecklingen har gått fort och möjliggör interaktion ansikte mot ansikte, flippade
klassrum och parallell chatt, det vill säga chatt som pågår samtidigt som interaktion ansikte
mot ansikte. Slutsatsen som dras av Amhag (2016) är att interaktioner med hjälp av
mobilteknologi främjade elevernas lärande, bland annat om teoretiska begrepp och källkritik.
En fördel med mobilteknologin i webbinarier där eleverna möts ansikte mot ansikte är enligt
författaren att alla elever kan se och höra varandra i diskussionerna och samtidigt
kommunicera via chatt och anteckningar. Detta medför att eleverna kan ägna sig åt
problemlösning ansikte mot ansikte, diskutera teoretiska begrepp, granska litteratur och
samarbeta i grupparbete. En annan fördel är enligt författaren att de synkrona webbinarierna
kan spelas in och visas asynkront.
Amhag (2016) konstaterar att inspelade klassrumsvideor, webbinarier och
textkommunikation gagnar elevernas lärande och utveckling. För eleverna var det flippade
klassrummet positivt, eftersom de kunde förbereda sig utifrån det lärarinspelade materialet
och sedan använda mobilteknik för att samarbeta och därmed stärka sin inlärning. Författaren
uppmanar lärarna i distansutbildning att använda flippade klassrumsvideor innan webbinarier
där eleverna möts ansikte mot ansikte. Amhag (2016) framhåller att under webbinarier bör
gruppdiskussioner ske utifrån kursinnehåll, litteratur, teorier och begrepp där eleverna får
chans att utbyta kunskap och dela erfarenheter. Vidare är det enligt författaren viktigt att
eleverna får handledning i vetenskaplig läsning och akademisk skrivning. Dessutom menar
Amhag (2016) att sambedömning och självbedömning samt kritisk granskning av texter är
betydelsefulla inslag i distansutbildningen. Andra viktiga faktorer är enligt författaren att
eleverna får samarbeta i delade anteckningar, dokument, delade skärmar och program där de
kan mötas ansikte mot ansikte. Ytterligare tekniska möjligheter är att vissa kursuppgifter kan
examineras på distans genom att eleverna möts ansikte mot ansikte.

18

3.3 Sårbarhet inom distansutbildning
Roberts, Crittenden och Crittenden (2011) har genomfört en undersökning om hur det går för
elever med funktionsvariationer och eleverna tillfrågades om hur de såg på sina institutioners
tillgänglighet i en digital lärandemiljö. Majoriteten av eleverna var nöjda med det stöd som de
fick, men samtidigt angav en stor andel av dem att deras funktionsvariation hade en negativ
inverkan på deras förmåga att lyckas i distanskurser. Eleverna identifierade flera aspekter som
de fick kämpa med i distanskurserna. Exempel på detta är att en elev med nedsatt syn
förlorade fokus på grund av datorn som gjorde att ögonen blev trötta snabbare. Genomgående
framhöll eleverna att koncentrationssvårigheter var en följd av deras funktionsvariation.
Eleverna menade även att proven i distanskursen generellt var en utmaning när de var
tidsbestämda. Läsning på datorskärmen var en annan utmaning som exempelvis påverkades
av elevernas dåliga syn alternativt att de distraherades av datorskärmen. Detta kunde visa sig
genom att någon elev missade tidpunkter för chatt eftersom denna feltolkade siffrorna på
skärmen. En del av eleverna uppgav att de behövde speciell teknik för att studera, såsom
teknik som förstorade text på skärmen, större bildskärmar, programvarupaket för
talanvändning, ergonomiska eller överdimensionerade tangentbord och talsyntes. Roberts,
Crittenden och Crittenden (2011) drar slutsatsen att en utmaning för att utveckla distanskurser
är att identifiera de elever som har funktionsvariation och som studerar på distans samt notera
om institutionen uppfyller elevernas unika behov inom lärandemiljön. I mötet med elever är
det lättare att identifiera funktionsvariationer som är relaterade till rörlighet, syn och hörsel än
funktionsvariationer såsom inlärningssvårigheter och traumatisk hjärnskada. Undersökningen
visade att det var knappt en fjärdedel av eleverna som berättade om sin funktionsvariation och
Roberts, Crittenden och Crittenden (2011) menar att det faktum att majoriteten av eleverna
inte berättade om sin funktionsvariation trots att de upplevde att den hade en negativ inverkan
på deras förmåga att lyckas med kurserna skulle kunna indikera att det finns interna och/eller
externa faktorer som har en direkt inverkan på elevernas erfarenhet av distanskurser. En
anledning till detta skulle enligt författarna kunna vara att en elev inte berättar om sin
funktionsvariation eftersom eleven inte vet vilka anpassningar som finns att tillgå. Författarna
menar vidare att en annan aspekt skulle kunna vara att en elev med nedsatt synförmåga kan
använda en teknisk enhet som förstorar texten på skärmen och då krävs det inte ytterligare
anpassningar och därför väljer eleven att inte berätta om sin funktionsvariation. Vidare
forskning skulle kunna belysa vilka faktorer som medför att en elev med funktionsvariation
berättar detta samt vad som ligger till grund för att en elev begär extra anpassningar.
Författarna framhåller att det är viktigt att få veta om tekniken i sig är tillräcklig och att det
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därmed blir oväsentligt för eleven att berätta om sin funktionsvariation, eller om det istället
beror på att eleven inte känner till de extra anpassningar som finns inom distansutbildning.
Även Marteney och Bernadowski (2016) har berört huruvida elever nyttjar stödresurser och
flera av lärarna i deras undersökning gjorde bedömningen att eleverna inte använde de
resurser som fanns i distansutbildningen. I likhet med Roberts, Crittenden och Crittenden
(2011) menar de att detta är ett område av intresse för vidare forskning, eftersom det skulle
kunna bero på att eleverna inte känner till att resurserna finns tillgängliga och/eller att de inte
har förmåga att använda dem.
I en studie som genomfördes av Catalano (2014) blev det synligt att elever med
funktionsvariation anser sig behöva ett strukturerat sätt för att lära sig samt att de har ett
allmänt behov av tydliga förväntningar. I kursen erbjöds eleverna flera olika sätt att nå samma
lärandemål och de menade att detta gav dem motivation i arbetet. Den största utmaningen för
eleverna var de tidsbestämda tentorna, som de var tvungna att stressa igenom. På samma sätt
som eleverna brukade undvika att ställa frågor i undervisning som sker ansikte mot ansikte, så
präglade detta även deras diskussionsforum. Författaren skriver att anledningen till att de inte
ville ställa frågor bland annat berodde på att de var oroliga för den bedömning av dem som
frågorna skulle kunna medföra. Eleverna ansåg att distansutbildningen skulle kunna
förbättras, exempelvis genom att göra förväntningarna tydliga, ge handledning om hur man
använder diskussionsforum och annan teknik. Eleverna lyfte även att tillgång till en detaljerad
kursplan med inlämningsdatum, tydliga anvisningar med instruktioner steg för steg, feedback
på uppgifter och diskussioner var områden där distansutbildningen skulle kunna förbättras.
Dessutom menade eleverna att distansutbildningen skulle bli bättre om de fick möjlighet till
ett personligt möte eller videosamtal vid minst ett tillfälle för att få ett ansikte på en människa
som annars enbart är ett namn i en lista. Elever som har olika funktionsvariationer möter olika
utmaningar som förutsätter olika vägar till lösningar, men enligt Catalano (2014) är det värt
att notera att distansutbildningen är fördelaktig eftersom denna kan mildra vissa hinder för
lärande. Ett sådant exempel är att vissa elever tyckte att det var bättre att kommunicera på
distans än ansikte mot ansikte, eftersom de kunde avväga sina ord. En annan fördel var enligt
författaren att eleverna kunde läsa i sin egen takt och läsa om texterna ett obegränsat antal
gånger. En annan aspekt som medförde att inlärningshinder kunde minimeras var att en
organiserad distanskurs kunde vara ett stöd för en oorganiserad elev, eftersom det medförde
att eleven kunde överblicka hela kursen och därmed få möjlighet att planera framåt.
Beck, Egalite och Maranto (2014) har genomfört en studie om distansskolor där en jämförelse
gjordes om hur elever i behov av specialundervisning och deras föräldrar upplevde denna
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skolform till skillnad från övriga elever och föräldrar. Det finns friskolor i USA som enbart
bedriver distansundervisning och vissa av dessa skolor har skapat en nisch i sin inriktning på
elever som behöver specialutbildning. Det finns endast lite forskning om dessa skolor och
därför har en undersökning genomförts utifrån hur och varför denna skolform blir vald.
Resultatet visade att föräldrar till elever som valde distansskolor gjorde detta med hänvisning
till att det fanns en beteendeproblemetik hos eleven. De som behövde specialundervisning och
deras föräldrar var generellt sett mer nöjda med distansskolor jämfört med sin tidigare
skolform. Skillnaden i hur nöjda de var med den nya skolformen var större än för de elever
som inte var i behov av specialutbildning. Slutsatsen som drogs var att distansskolor har en
större potential att tillmötesgå elever i behov av specialundervisning, eftersom denna
skolform möjliggör instruktioner genom media som kan anpassas för olika sorters lärande
samt att eleverna kan styra över tidpunkten för lektioner. Distansskolor valdes således med
hänvisning till undervisningen och inlärningsspecifika frågor samt som en önskan om att
komma ifrån mobbning och beteendemässiga problem som förknippades med den
traditionella skolan. Resultatet av undersökningen visade att elever som var i behov av
specialundervisning generellt sett kände en högre grad av välbefinnande i distansskolor.
Det framgår i SOU2016:46 att det finns ett flertal problem med distansutbildning. I
utredningen framkommer att undervisningen på distans har en tendens att enbart vara ett
kunskapsinhämtande, att den garanterade undervisningstiden övergår till att bli egen tid som
består av arbetsuppgifter på en lärplattform, att det blir svårare att leva upp till kravet på
lärarledd undervisning. De aspekter som framkom vid utredningen medför att sårbarheten för
eleverna ökar, i synnerhet den språkliga sårbarheten. Språklig sårbarhet innefattar
skriftspråklig förmåga likväl som muntlighet. Eriksson Gustavsson (2009) lyfter
misslyckandeproblematiken och förklarar att många individer i språklig sårbarhet har upplevt
både motgångar och misslyckanden som har haft påverkan på självbilden. Även Druid
Glentow (2013) påpekar hur självkänslan påverkas av att ständigt misslyckas och betonar att
det är viktigt att de elever som har negativa erfarenheter till följd av läs- och skrivsvårigheter
får möjlighet att lyckas. De elever som har läs- och skrivsvårigheter blir till följd av sina
erfarenheter av misslyckanden ofta rädda för nya misslyckanden och får även en känsla av
otillräcklighet och risken är att eleven undviker språkliga krav i möjligaste mån.
Det är enligt Bruce m.fl. (2016) inte ovanligt att elever försöker dölja sin språkliga
sårbarhet, vilket medför att det kan vara svårt att upptäcka språklig sårbarhet hos elever som
använder avledningsmanövrar och olika former av undvikanden vid språkliga krav. Den
språkliga sårbarheten blir värre vid tidspress och när språket är krävande och behöver
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bearbetas, såsom vid ämnesspecifikt eller abstrakt språk. Ju äldre eleverna blir, desto högre
krav ställs på deras språkliga förmåga. Den språkliga sårbarheten som vanligtvis drabbar både
muntligt och skriftligt språk medför att det blir svårt för eleven att lyssna, läsa, tolka, förstå
och uttrycka sig språkligt. Risken med en språklig sårbarhet är att denna blir orsak till
utanförskap, konflikter, missförstånd samt kommunikationsproblem. Bemötandet av eleven är
oerhört viktigt och omgivningens bemötande påverkar elevens inställning när denna ställs
inför nya språkliga sammanhang. Den språkliga sårbarheten kan enligt Bruce m.fl. (2016)
minskas om läraren använder flera sätt för kommunikation, exempelvis tankekartor,
powerpoints och bildkartor. Det är även positivt för eleven om denna ges möjlighet att
återkomma till den information som förmedlas. Sårbarheten avtar efterhand som det språkliga
stödet, minnesstödet och strukturen i arbetet ökar. Undervisningen kan tillgängliggöras
språkligt genom att alternativa verktyg används. Det finns en rad tekniska lösningar som kan
fungera som stöd och skapa flera väger till lärande. Med hjälp av olika programvaror kan text,
bild och uppläsning kombineras. Författarna framhåller att det är viktigt att tänka på att
verktygen måste anpassas efter elevens behov för att fungera på ett effektivt sätt. Upplästa
läromedel och talsyntes kan skapa problem för elever där den språkliga förståelsen brister.
Elever som behöver stöd i sin språkförståelse är snarare hjälpta av arbetsminnesstöd och
beskrivningar av innehållet i texten. De inlästa texterna är huvudsakligen ett stöd för elever
med specifika lässvårigheter som inte har svårigheter med den språkliga förståelsen.
Begreppet språklig sårbarhet omfattar även begreppet pedagogisk sårbarhet, vilket innebär att
det pedagogiska arbetet relateras till faktorer både inom och utom individen. I fokus står
samspelet mellan individens förutsättningar, kontextuella villkor och språkets roll. Genom att
läraren pratar med eleven om vad som behövs i undervisningen blir följden att lärarens
pedagogiska sårbarhet kan minska. Lärarens kunskap om elevens språkliga behov gör det
lättare att planera undervisningen ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det är inte fördelaktigt att
utforma identiska extra anpassningar för samtliga elever i språklig sårbarhet, utan
anpassningarna måste ske med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.
Under de senaste åren och ur ett internationellt perspektiv har det börjat genomföras
forskning om sambandet mellan dyslexi och distansutbildning. I internationell forskning
används inte begreppet språklig sårbarhet. Richardson (2015) har genomfört en undersökning
om hur det går för elever med dyslexi eller andra specifika inlärningssvårigheter som deltar i
distansutbildning på universitet i Storbritannien. Resultatet visade att de elever som har
dyslexi eller andra specifika inlärningssvårigheter fullföljer sina kurser i samma utsträckning
som övriga elever. Däremot är sannolikheten mindre att elever som har dyslexi får bra betyg.
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För de elever som har både dyslexi och någon annan form av funktionsvariation är
sannolikheten större att de inte fullföljer sin utbildning. Undersökningens resultat tyder på att
dyslexi och andra specifika inlärningssvårigheter har negativ inverkan på sannolikheten att
lyckas med akademiska distansstudier. Slutsatsen som dras av författaren är att om eleverna
lägger ner arbete på sina studier och får stöd från sin institution, så är dyslexi eller andra
specifika inlärningssvårigheter på intet vis oförenliga med framgång i högre distansutbildning.
Gallardo, Heiser och Arias McLaughli (2015) har genomfört en undersökning som
syftade till att identifiera aspekter som behöver övervägas då vuxna elever som har dyslexi
studerar moderna språk inom distansutbildning. Dessutom var utgångspunkten för
undersökningen att finna vilka möjligheter som fanns för att stödja eleverna i
distansutbildningen. I studien framkom bland annat betydelsen av att identifiera och fokusera
på det som är fungerande inom språk och lärande. Läraren ska utgå från elevens styrkor
snarare än svagheter samt bygga upp ett förtroende för eleven bland annat för att minska
elevens eventuella ångest. Det är fördelaktigt om uppgifter är väl avgränsade och indelade i
sekvenser, som innehåller bilder som har ett tydligt syfte och som nyttjar färger för att betona
ord. Författarna menar vidare att det är betydelsefullt att läraren erbjuder elever handledning
och arbetar för att minska den känsla av isolering som finns inbyggd i distansutbildningens
miljö.
Woodfine, Baptista Nunes och Wright (2006) har bedrivit ett forskningsprojekt som
syftade till att synliggöra att elever som har dyslexi är mindre benägna att trivas i en synkron
digital lärmiljö. Studien fokuserade på textbaserade synkrona aktiviteter, eftersom denna var
den mest använda synkrona kommunikationen och resultatet visade att eleverna som hade
dyslexi och bekymmer med att läsa, stava och argumentera blev marginaliserade och
omotiverade. En textbaserad synkron kommunikation medför enligt författarna att en elev
som upplever svårigheter i samband med läsning ställs inför hinder vid synkron textbaserad
kommunikation, eftersom tiden är en faktor som pressar eleverna. Vidare menar författarna att
det är viktigt att de synkrona inlärningsaktiviteterna accepteras som ett potentiellt bekymmer
som behöver lösas genom anpassningar som både kan vara av teknisk art och ske i form av
handledning för att finna strategier.
Chwen och Kong (2017) har granskat hur inkluderande digitala lärmiljöer kan utformas
både för elever som har och för elever som inte har dyslexi. Kontentan av undersökningen var
att användningen av skriven text på webben ska övervägas noggrant, riktlinjer för
tillgänglighet på webben ska användas och användningen av talsyntes ska erbjudas istället för
att vara obligatorisk.
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Pang och Chwen Jen (2017) presenterar en malaysisk fallstudie om gruppdiskussioner
inom distansutbildning med utgångspunkt i vad som är att föredra för elever som har dyslexi.
I resultatet framkom att textchatt inte är lämpligt för alla elever, att forum är en självständig
och organiserad formaliserad diskussion för de flesta elever samt att videokonferenser lämpar
sig väl för muntlig diskussion och interaktion ansikte mot ansikte för de flesta elever. De
elever som hade dyslexi var generellt negativa till textchatt och de elever som inte hade
dyslexi var istället positiva i sin bedömning. När eleverna bedömde användningen av forum
samt videokonferenser var båda grupperna positivt inställda. Konsekvenserna av dessa
resultat är att textchatt inte är lämpligt som grund för lärande för samtliga elever, eftersom de
elever som hade dyslexi ställdes inför hinder när de tvingades läsa, skriva och stava under
tidspress. Dessutom upplevde eleverna diskussionsflödet som oorganiserat. Eleverna
upplevde forum som en organiserad formell diskussion. Båda grupperna var positiva till
forumdiskussioner och menade att det fanns tillräckligt mycket tid för att läsa, reflektera samt
bearbeta informationen i diskussionen. De elever som inte hade dyslexi var positiva till
flexibiliteten i forumet, eftersom de kunde delta när de hade möjlighet. Båda grupperna ansåg
att forumet var en organiserad plattform för diskussion bland annat eftersom
diskussionsinnehållet lagrades i forumet. Men det framkom även att en del elever som hade
dyslexi ansåg att forum var komplicerade att använda med hänvisning till att denna är
textbaserad. Videokonferenser där interaktionen sker muntligt ansikte mot ansikte gav
möjlighet till snabb återkoppling i en gruppdiskussion. Båda grupperna menade att responsen
ledde till mer interaktion och de kunde få förtydliganden på ett smidigt sätt. De elever som
hade dyslexi var mycket positiva till videokonferenser som i likhet med vardaglig interaktion
bygger på att deltagarna kan se varandras ansiktsuttryck under konversationen. Att diskutera
utan att använda sig av skrift framhölls som positivt av de elever som hade dyslexi. Men det
fanns även elever som i motsats till detta var obekväma i att möta de andra
gruppmedlemmarna under videokonferenser. Sammantaget indikerar resultatet att
videokonferenser lämpar sig för de flesta elever, men inte för dem som är obekväma i att
mötas ansikte mot ansikte. Anledningen till att eleverna föredrog videokonferenser framför
textchatt var att de föredrog verbal kommunikation som sker ansikte mot ansikte. Slutsatsen
som dras är att oavsett om elever har eller inte har dyslexi, så föredrar de icke textbaserade
videokonferenser. Att eleverna var positiva till forumet som var textbaserat berodde på att
forumet byggde på asynkron kommunikation där de gavs tillräckligt lång tid för att läsa,
skriva och bearbeta informationen.
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3.4 Denna studie i förhållande till tidigare forskning
Mycket av den tidigare forskning som har bedrivits har ägt rum inom andra skolformer än den
kommunala vuxenutbildningen. Denna studie skiljer sig även i förhållande till tidigare
forskning framförallt genom att den utgår från ett elevperspektiv. Studiens fokus är
tillgänglighet och delaktighet snarare än teknisk tillgänglighet. Studien lägger fokus på
relationell pedagogik och bygger på föreställningen om att människan är en relationell varelse
och att om utbildning, undervisning och lärande är relationsprocesser. I likhet med tidigare
forskning om sårbarhet utvecklar denna studie kunskap om möjligheter och hinder inom
utbildning, men med ett särskilt fokus på vuxna elevers sårbarhet inom distansutbildning.
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4. Teoretiskt ramverk
Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om distansutbildningen inom den
kommunala vuxenutbildningen med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Studien strävar
efter att ge förståelse för specialpedagogiska aspekter inom distansutbildning genom att rikta
ljuset på hur elever i sårbarhet upplever tillgänglighet och delaktighet. Uppsatsen gör inte
anspråk på att besvara frågor gällande utbildningens praktik, utan undersöker elevers
föreställningar om utbildningens praktik. Följande frågeställningar har därmed formulerats för
att synliggöra elevers perspektiv:


Vilka incitament anger några elever i sårbarhet att de har för att studera på distans?



Hur upplever några elever i sårbarhet tillgänglighet och delaktighet i
distansutbildning?



På vilket sätt resonerar några elever i sårbarhet kring utmaningar och vad som gynnar
deras lärande inom distansutbildning?

4.1 Lärande i möten och interaktion
Uppsatsen undersöker således elevers föreställningar om utbildningens praktik och det
teoretiska ramverket för denna studie är skapat utifrån ett relationellt perspektiv med
utgångspunkt att lärande sker i möten och interaktion, både inom skolförlagd utbildning och
inom distansutbildning. Studien bygger på antagandet att språket är centralt i lärandet som
sker i möten och interaktion. Vygotskij (2010) betonar att tänkandet och språket hänger nära
samman, men att det inte är identiskt. Förutsättningen för att språket och tänkandet ska
utvecklas är delaktighet, det vill säga social kommunikation. Motsvarande utgångspunkt
framhålls av Olivestam och Ott (2010) som anser att gruppen är av fundamental betydelse för
individens utveckling och att språket är redskapet för lärandet, vilket sker i interaktion med
andra människor. Även Säljö (2014) lyfter vikten av kommunikativa kontexter som grund för
individers utveckling. För att nå intentionen med kommunikationen menar Kamhi och Catts
(2012) att det är viktigt att vara känslig för lyssnarens kommunikativa behov och det språkliga
sammanhanget. Utgångspunkten i denna studie är att lärande sker genom möten och
interaktion och delaktighet är en grund för lärande såväl inom skolförlagd utbildning som
inom distansutbildning.
Att lärande sker i möten och interaktion finner stöd i relationell pedagogik som är ”ett
teoretiskt synsätt på utbildning där relationer, snarare än individuella och kollektiva
förhållanden, står i centrum.” (Aspelin, 2013, s. 14). Relationell pedagogik som ramverk
öppnar i denna studie för en förståelse för hur tillgänglighet kan förstås som ett möte mellan
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lärare samt mellan lärare och elever, inte minst i möte mellan lärare och elever i sårbarhet.
Aspelin (2017) menar att det relationella perspektivet har sin relevans i möjliggörandet av
förståelse för olika sidor av utbildning. Denna förståelse kan ligga till grund för en förändring
av den pedagogiska praktiken. Lärares relationskompetens framhålls som oerhört viktig och
budskapet i undervisningen ligger inte i innehållet och inte hos läraren eller hos eleven, utan i
huvudsak i det gemensamma meningsskapandet. Det centrala i den relationella pedagogiken
är alltså undervisningens mellanrum, det vill säga mötet mellan lärare och elev.
Det finns två grundläggande specialpedagogiska perspektiv, nämligen kategoriskt
perspektiv och relationellt perspektiv. Nilholm (2005) beskriver att det sedan länge kända
kategoriska perspektivet är ett individualistiskt perspektiv där eleven anses vara bärare av
brister och forskningen inriktar sig på att finna undervisningsmetoder för elever med
diagnoser. Individuellt anpassad enskild undervisning alternativt undervisning i liten grupp
förespråkas och specialpedagogisk kompetens handlar om att besitta kunskap om det som
avviker. Rosenqvist (2007) förklarar att i ett kategoriskt perspektiv är utgångspunkten att
människor kan placeras i avgränsade kategorier. Nilholm (2005) betonar att inom det
etablerade relationella perspektivet betraktas specialpedagogiska behov som sociala
konstruktioner istället för brister hos individen. I ett pedagogiskt sammanhang innebär detta
att problemen inte finns hos individen, utan att de skapas av skolan som system. Rosenqvist
(2007) beskriver det relationella perspektivet som att miljön och kontexten betraktas som
anledningar till att svårigheter förknippas med enskilda elever. En praktisk konsekvens av det
relationella perspektivet är att elever anses vara i svårigheter och det får som följd att det inte
är eleverna, utan undervisningen som måste anpassas och differentieras. Det relationella
perspektivet får även betydelse för specialpedagogikens förhållande till den vanliga
pedagogiken, eftersom specialpedagogiskt grundade förändringar i elevens lärmiljö kan ha en
påverkan på den pedagogiska situationen som helhet. Pedagogik och specialpedagogik är med
det relationella perspektivet två sammanlänkade delar. Om pedagogiken definieras snävt, så
måste man definiera specialpedagogiken brett och vice versa. En snävt avgränsad
undervisning är däremot kännetecknande för det kategoriska perspektivet.
Persson (2013) argumenterar för att specialpedagogiken ska ses ur ett relationellt
perspektiv, vilket innebär att den ska ses ur ett socialt och kontextuellt perspektiv. En följd av
det relationella perspektivet är att även elevens förutsättningar ska betraktas som relationella
och kontextuella och att de påverkar elevens möjligheter att uppfylla kraven i skolan. Aspelin
(2017) påpekar att relationell pedagogik är ett mångdimensionellt begrepp och exempel på
nyckelbegrepp inom den relationella pedagogiken är relation, dialog, möte och professionellt
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förhållningssätt. Relationell pedagogik kännetecknas av att relationen ses som fundamental
för människans existens. Den relationella pedagogiken grundar sig på föreställningen om
människan som relationell och därmed betraktas både utbildning, undervisning och lärande
som relationsprocesser. I centrum för den relationella pedagogiken står mellanmänskliga,
personliga möten. Det relationella perspektivet innebär inte endast att relationen ses som
värdefull eller att relationer uppmärksammas, utan bygger på ett antagande om att
utbildningsfenomen i grunden är relationella. Kunskap, lärande och undervisning blir till i
relationer. I det relationella perspektivet är utgångspunkten att verkligheten är delad och det
intressanta är mellanrummet mellan människor alternativt mellan människa och värld.
Enligt Mead (1995) kommer människan till världen som en biologisk, icke
självmedveten människa som allteftersom formas till en social och självmedveten människa. I
denna process har symbolerna och språket en fundamental betydelse. Von Wright (2006)
förklarar att den mänskliga subjektiviteten är grundläggande för elevers deltagande i en
utbildningskontext. Det traditionella begreppet subjektivitet är inte något individuellt som
sätter självförverkligande och individuell kognition framför erkännande av den andre.
Deltagande beskrivs som engagemang i meningsskapandet och kunskap ses som en ömsesidig
strävan. Undervisning betraktas inte enbart som ett sätt att överföra kunskaper eller att
motivera elever, utan det är ett relationellt fenomen. Pedagogiska frågor kan hanteras som
relationella fenomen och inte enbart som enskilda händelser, individuella beteenden och
individuella egenskaper. Med ett relationellt perspektiv är utgångspunkten att människor
agerar på skiftande sätt i olika situationer och relationer. Betydelse skapas inte som ett resultat
av individuell hjärnkapacitet eller som en slutsats av det individuella medvetandet, utan det är
något som uppstår mellanmänskligt. I ett utbildningssammanhang innebär detta att elever och
lärare som är involverade i kommunikation och meningsskapande dessutom förändrar sig
själva. En konsekvens av detta synsätt är att om en elev inte når resultat så ska fokus inte
riktas mot tillkortakommanden hos eleven, utan mot den kommunikativa situationen,
undervisningen och inlärningssituationen. Genom att låta lampan lysa på tillgänglighet och
delaktighet möjliggörs ett proaktivt arbete snarare än ett reaktivt arbete. Fokus ligger med ett
relationellt och proaktivt synsätt på möjligheter istället för svårigheter och alternativa vägar
istället för hinder.
En pedagogisk relation kännetecknas av förtroende och ansvar. Utbildning och
pedagogik beskrivs av Biesta (2005) med hjälp av begreppen trust without ground och
responsibility without knowledge. Utbildning kan inledas med att en elev vill lära sig något,
att eleven söker kunskap, färdigheter, kvalifikationer, förändring alternativt äventyr.
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Processen kan innebära att eleven vet vad denna vill lära sig och då skulle leverantören av
utbildning kunna se till att det är precis detta, varken mer eller mindre som eleven exponeras
för. Därför är lärande enligt författaren ett kontrakt med ansvar och som ofta marknadsförs
som ett varumärke där lärandet utformas med den enskilda eleven i åtanke. Författaren menar
vidare att även om lärande organiseras på detta sätt finns det en risk att eleven inte kommer att
lära sig det som denna ville lära sig samt att denna kommer att lära sig saker som denna inte
kunde föreställa sig att denna skulle ha velat lära sig. Ett engagemang i lärande medför alltid
en risk att lärandet inverkar på individen såtillvida att lärandet förändrar individen. Detta
innebär att lärande inte sker förrän eleven är villig att ta en risk. Följden av detta resonemang
är enligt författaren att utbildningsförhållandet och utbildningen i sig är ett förtroende som
innebär en risk och i grunden handlar förtroendet om att eleven involveras i situationer där
denna varken vet eller kan veta vad som kommer att ske. Lärande är komplext och det går inte
att på förhand ange läranderesultat. Responsibility without ground innebär enligt författaren
att lärarna bär ett enormt ansvar för kvaliteten på undervisningen, för att möta elevens behov
samt för att bidra till att eleven utvecklas som en unik människa. Lärande medför således
alltid en risk och därför är förtroende en viktig beståndsdel i pedagogiska situationer och
relationer. Förtroende är med andra ord en förutsättning för lärande och ur ett
specialpedagogiskt perspektiv är relationen avgörande för att eleven ska välja att berätta om
sin sårbarhet. Detta lyfts bland annat av Plantin Ewe (2018) som betonar att specialläraren
behöver ha god pedagogisk och didaktisk kunskap samt en god relation till eleven. En god
relation skapar förutsättningar för ett givande samtal där eleven vågar beskriva sin kunskap
och kommunicera sina behov så att specialläraren vid behov kan leda och ge stöd.
Att skapa en god relation är lika viktigt inom distansutbildning som inom skolförlagd
utbildning. När människorna i distansutbildningen inte ser varandra och hör varandra i samma
utsträckning som i skolförlagd utbildning är inte det relationella mindre viktigt, utan snarare
annorlunda. När mötet sker genom skriven text i en övergång från det direkta till det indirekta
blir sårbarheten större och därmed blir relationen ännu viktigare för att minska det glapp som
uppkommer mellan elevens förutsättningar och skolans krav.

4.2 Komplexitetsteori
Det relationella perspektivet ger en god förståelse för lärande i möten och interaktion, men det
är otillräckligt för att förstå sårbarhet och tillgänglighet inom distansutbildning och därför
kommer även komplexitetsteori att ligga till grund för denna studie. Komplexitetsteorin bidrar
med att hjälpa mig att komma längre i förståelsen genom att betrakta tillgänglighet som något
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omöjligt att designa. Studier av tillgänglighet har framförallt tagit fasta i teorier som utgår
från tanken att det är möjligt att designa in tillgänglighet. Följden av sådana teorier är att
tillgänglighet ses som ett mål som går att uppnå och att det finns egenskaper för tillgänglighet
som vi kan bli överens om i enlighet med konsensusteori. Tillgänglighet kan beskrivas i
tekniska, juridiska och eventuellt ekonomiska termer och ligga till grund för
utbildningspolitik och praktik, men i denna utbildningsvetenskapliga studie är min
utgångspunkt att tillgänglighet är något som endast går att sträva efter därför att vår moderna
värld är komplex.
Komplexitetsteori kan vara en grund för att betrakta systemlösningar som sårbara. Det
är i kombination med en selekterad elevgrupp som ett system kan bli sårbart. Enligt
förordningen om vuxenutbildning (2011) ska företräde ges till den elev som har kort
utbildning, vilket i praktiken innebär att det finns en stor andel elever i sårbarhet inom den
kommunala vuxenutbildningen. Biesta och Osberg (2010) framhåller att komplexitet behöver
ges ett större utrymme inom utbildningsvetenskap. Det finns mycket skrivet om läroplan,
pedagogik och lärande, men genom komplexitetsteorin blir det även möjligt att förstå
utbildningspolitik i bred mening som inbegriper frågor om värde och makt. Utbildning är ett
sätt att styra, strukturera och utvärdera mänskligt lärande och därmed blir frågor om värde och
makt oundvikliga. Utbildning öppnar vägar och möjligheter samtidigt som den begränsar och
stänger sätt att agera och sätt att vara. Dessa öppningar är inte nödvändigtvis positiva och
begränsningarna är inte nödvändigtvis negativa eller pedagogiskt oönskade. En aspekt inom
utbildning är kontroll. Beslutsfattare och politiker uttrycker en önskan om att göra utbildning
kontrollerbar och förutsägbar, men många pedagogiska metoder och processer kan inte uppnå
en överensstämmelse mellan input och output. Komplexitetsteorin är behjälplig för att
beskriva och förstå utbildningsdynamik på olika sätt, framförallt för att se den oförutsägbara
och generativa karaktären av pedagogiska processer med fokus på uppkomst av mening,
kunskap, och jaget i, men även genom utbildning. Enligt Biesta (2010) kan formella strukturer
och komplexitet både stödja och hindra utveckling. Verkligheten är komplex, men det sker
hela tiden inskränkningar av denna komplexitet. Den fysiska och sociala världen är således
komplex och frågan är hur minskningen av komplexiteten sker. Formell utbildning är ett
sammanhang där komplexiteten minskas i mänsklig inlärning, vilket både kan ha positiva och
negativa följder för individen. Utbildning, är ett exempel på ett system som bedrivs under
villkor för komplexitetsreduktion. Mänskligt lärande är ett ständigt närvarande fenomen,
vilket skiljer sig från skolan som har ett specifikt sätt att kanalisera lärande utifrån ett intervall
av olika åtgärder.
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Cilliers (2010) förklarar att komplexitetsteorier inte kan ge någon slutgiltig lösning på
världens hemligheter, utan skapar snarare en förståelse för varför komplexa fenomen är så
svåra att förstå. Komplexiteten är nödvändig att ta på allvar trots att den inte genererar
perfekta lösningar. När ett specifikt problem ska lösas måste det ske på ett visst sätt med
specifika verktyg och metoder. Denna process begränsar problemets komplexitet och därför
leder det inte till en slutgiltig, fullständig och objektiv förståelse av den undersökta aspekten.
Erkännandet av komplexiteten är primärt ett erkännande av begränsningar. Komplexiteten får
konsekvenser även för specialläraren i arbetet med tillgänglighet och delaktighet. Eftersom
vuxenutbildningen har en stor andel elever i sårbarhet har specialläraren en nyckelroll när det
gäller att skapa förutsättningar för att minska eller öka komplexiteten beroende på vad som
gynnar elevens lärande. Speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling är enligt
Bruce m.fl. (2016) viktig för elever i alla åldrar eftersom grundläggande språkkunskaper är
fundamentala i samtliga ämnen. Det sker dessutom en ökning av de språkliga kraven
allteftersom skolgången fortskrider, vilket kan exemplifieras med att språket blir mer
ämnesspecifikt och abstrakt samt att satserna blir mer komplexa och textmängderna ökar.
Eftersom verkligheten är komplex går det inte att finna en optimal komplexitetsreduktion som
gagnar alla elever, utan tillgänglighet är kontextberoende och därför är det inte möjligt att
skapa ett antal premisser för när tillgänglighet är uppnådd.
Specialpedagogik på distans är ett komplext fenomen och det väcker frågor om vad
specialpedagogik på distans innebär och vilken roll specialläraren får i förhållande till
undervisande lärare. Om kommunikationen i distansutbildningen är skriftlig bygger detta dels
på att eleverna kan förstå, dels på att eleverna kan göra sig förstådda i skrift. Detta kan leda
till en pedagogisk sårbarhet där lärare kan behöva hjälp av speciallärare i distansutbildning,
eftersom situationen är alltför komplex för att lärare ska kunna föreställa sig den sårbarhet
som kan komma att uppstå. Därför är det angeläget att belysa hur professionella hanterar
sårbarhet i distansutbildning. Speciallärare arbetar med att undanröja hinder i lärmiljön,
oavsett om utbildningen är skolförlagd eller på distans. Skillnaden är att det finns mer
kunskap om skolförlagd utbildning och den sårbarhet som äger rum i ett fysiskt möte mellan
människor. I distansutbildningen blir speciallärarens roll minst lika viktig som i skolförlagd
utbildning och de beskrivningar som ges av hur olika professioner kan samarbeta för att nå
gemensamma mål är överförbara från skolförlagd utbildning till distansutbildning. Ett
exempel på detta är att Bruce m.fl. (2016) menar att specialläraren kan hjälpa läraren genom
att skapa möjligheter för eleven i sårbarhet att nå läroplanens mål, exempelvis genom att
skapa delmål för ämnesinnehållet, att erbjuda skiftande undervisningsformer samt alternativa
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verktyg. Samverkan mellan speciallärare och undervisande lärare medför ett kollegialt lärande
som gynnar hela arbetslaget. De extra anpassningar som görs för en specifik elev är ofta till
förmån för hela elevgruppens lärande. På så sätt övergår de extra anpassningarna till att bli en
god pedagogik för samtliga elever. Med detta synsätt är det elever i sårbarhet som främjar den
pedagogiska utvecklingen och i detta arbete har specialläraren en nyckelroll.
Professioner formas i en social kontext och enligt Abbott (1988) finns yrken i ett system
och de är beroende av varandra. Det är både interna och externa kulturella och sociala krafter
som strävar efter att få kontroll över arbetet. Nilsen, Nordström och Ellström (2012) betonar
att reflektion är en grund för att integrera forskningsbaserad kunskap med befintlig
praxisbaserad kunskap. Även Otto m.fl. (2009) framhåller reflektionens betydelse och
poängterar att för det professionella sociala arbetet är det inte i första hand vetenskapligt
baserad kunskap och tolkning som är betydelsefullt, utan reflexiva förmågor som tillämpas i
varje enskilt fall för att hantera praktiska problem i vardagen. De sociala processerna
rekonstrueras och rationella motiveringar för beslut skapas. Den professionella reflexiva
kompetensen innebär en tolkning som står i kraftig kontrast till de tekniskt inspirerade
föreställningarna om att försök eller begrepp kan överföras direkt till den vardagliga
kompetensen. Författarna menar vidare att det är viktigt att tolka hur individer uppfattar sina
svårigheter samt de praktiska metoder och resurser som är rimliga för att klara av det dagliga
livet i ett socialt sammanhang. Dessa tolkningar kan användas för att utveckla en motivering
för praktiskt agerande och strategier i arbetet med individen. Syftet är att utveckla en faktabas
med fokus på den empiriska verkligheten där yrkesutövningens sammanhang gör det möjligt
att tillämpa kunskap. Ringarp (2011) förklarar att samhällsförändringarna påverkar skolan så
att denna förändras och därmed sker även en professionsutveckling. Förtroende och osäkerhet
är centrala begrepp för professionellt arbete, vilket kan exemplifieras med att Brante (2009)
anser att professioner besitter ett starkt förtroende som bygger på en allmän bild om
verksamhetens betydelse och problem. Förtroendet byggs upp genom en omfattande
yrkesintegritet och av bildandet av etiska kommittéer samt av en generell kollegialitet.
Förtroendet är avgörande för en profession eftersom det är förtroendet som sammanbinder
den professionella med klienterna alternativt med det övriga samhället. Den professionella
statusen hänger enligt Brante (2009) samman med den kulturella uppfattningen av
professioner. En utmärkande egenskap hos en profession är att denna behandlar osäkerhet.
Brante (2009) hänvisar till Collins som skriver att det moderna samhället är på samma gång
ett kunskapssamhälle och ett risksamhälle och osäkerhet är ett kännetecken för det moderna
livet och anlitande av professionella är ett sätt att minska denna osäkerhet. Balansen mellan
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osäkerhet och teknikalitet ska helst vara optimal. Osäkerheten får inte vara alltför hög, för då
brister professionens kapacitet och professionen kan inte skapa förtroende för sin verksamhet,
men den får inte heller vara för låg, för då blir verksamheten mekanisk och kan läras ut så att
den tas över av andra yrkesgrupper alternativt utföras av lekmän. Lärar- och
speciallärarprofessionen har enligt Plantin Ewe (2018) en viktig roll genom att avlägsna
hinder för lärande innan de uppkommer, eftersom det ger samtliga elever gynnsamma
förutsättningar för lärande.
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5. Metodologiska utgångspunkter
Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om distansutbildningen inom den
kommunala vuxenutbildningen med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Studien strävar
efter att ge förståelse för specialpedagogiska aspekter inom distansutbildning genom att rikta
ljuset på hur elever i sårbarhet upplever tillgänglighet och delaktighet. För att nå kunskap om
distansutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen med fokus på tillgänglighet och
delaktighet ur ett sårbarhetsperspektiv har följande frågeställningar formulerats:


Vilka incitament anger några elever i sårbarhet att de har för att studera på distans?



Hur upplever några elever i sårbarhet tillgänglighet och delaktighet i
distansutbildning?



På vilket sätt resonerar några elever i sårbarhet kring utmaningar och vad som gynnar
deras lärande inom distansutbildning?

5.1 Kvalitativa data
Utgångspunkten för studien är att låta elever i sårbarhet få reflektera och uttrycka sina tankar
om tillgänglighet i distansutbildning. Studien bygger nästan uteslutande på kvalitativa data,
men även kvantitativa data förekommer. Åsberg (2001) förklarar att samma datainsamlande
förhållningssätt kan ge både kvalitativa och kvantitativa data. Detta resonemang bekräftas av
Bjereld, Demker och Hinnfors (2015) som menar att en undersökning som framförallt grundar
sig på kvalitativa data, även innehåller kvantitativa data genom att kvalitativa data också kan
beräknas, kvantifieras. Det finns inte någon knivskarp gränsdragning mellan forskning som
bygger på kvalitativa respektive kvantitativa data. Endast undantagsvis förekommer det
forskningsprojekt som är så enkla att de kan delas upp i antingen kvalitativa eller kvantitativa
data. Detta visar sig genom att forskning som bygger på kvalitativa data ofta har kvantitativa
inslag och vice versa. Även Creswell (2014) anser att en metod inte kan benämnas utifrån
tydliga skiljelinjer, så att den antingen är kvalitativ eller kvantitativ, utan fokus bör istället
vara vad som är karakteristiskt för metoden i fråga. Forskning som bygger på kvalitativa data
är ofta induktiv, det vill säga bygger på erfarenheter. Andra kännetecken för forskning som
huvudsakligen grundar sig på kvalitativa data är att fokus ofta förändras under pågående
forskning samt att den är reflexiv och hermeneutisk, eftersom forskaren tar hänsyn till och
diskuterar sin egen påverkan. Om undersökningen strävar efter att få en fördjupad förståelse
alternativt att se samband är det enligt Trost (2001) lämpligt att genomföra en studie som är
baserad på kvalitativa data. Eftersom denna studie strävar efter att ge förståelse för
specialpedagogiska aspekter inom distansutbildning blir det med stöd i författarens
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resonemang lämpligt att som i föreliggande fall genomföra en studie som är baserad på
kvalitativa data. Kvalitativa intervjuer kommer att genomföras och detta är en numera vanligt
förekommande forskningsmetod. Exempelvis lyfter Kvale och Brinkmann (2013) fram att det
finns ett ökat intresse för den kvalitativa intervjun inom samhällsvetenskaperna och den
kvalitativa intervjun har blivit en självständig forskningsmetod. Denna studie grundar sig
nästan uteslutande på kvalitativa data, men även kvantitativa data förekommer.

5.2 Semistrukturerad intervju
Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fem elever i sårbarhet inom den
kommunala vuxenutbildningen. Denna studie strävar efter att ge förståelse för
specialpedagogiska aspekter inom distansutbildning genom att rikta ljuset på hur elever i
sårbarhet upplever tillgänglighet och delaktighet. Att genomföra intervjuer för att få kunskap
om elevers upplevelse av tillgänglighet och delaktighet finner stöd i bland annat Dahmström
(2014). Författaren menar att om studien syftar till att ge svar på hur enskilda individer
upplever en specifik situation är intervju en lämplig metod, eftersom denna ger möjlighet till
förklaringar av upplevelser samt har fördelen att det går att följa upp oväntade svar. Men trots
att intervjuer är lämpliga för att få kunskap om individers upplevelse, så har metoden även
begränsningar. Detta kan exemplifieras med Bell (2011) som menar att det finns både fördelar
och nackdelar med intervjuer. Ett exempel på en fördel är att det är en flexibel
forskningsmetod, då det går att ställa följdfrågor, något som leder till att svaren kan utvecklas
och fördjupas. Men samtidigt är en nackdel med intervjuer att de är tidskrävande, vilket
medför att endast ett begränsat antal är rimliga att genomföra. Enligt Forsman (2002) är det en
nackdel om intervjun har färdiga frågor som kräver färdiga svar, eftersom den intervjuade
löper risk att delge åsikter som denna eventuellt inte har reflekterat kring. I en djupintervju av
mindre strukturerad karaktär kan den intervjuade istället göra uttalanden om sådant som
denna har uppfattning om. För att undvika färdiga svar och istället få en ökad förståelse av hur
elever i sårbarhet inom den kommunala vuxenutbildningen upplever distansutbildningen har
därför semistrukturerade intervjuer genomförts.

5.3 Hermeneutisk metod
Studiens ansats var hermeneutisk. Inom hermeneutiken är begrepp som delar och helhet,
förståelse och förförståelse av central betydelse. Den hermeneutiska metoden bygger enligt
Repstad (2012) på tolkningar, där forskaren läser in allmänna egenskaper och sammanhang i
enskilda förhållanden.
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5.3.1 Delar och helhet
Alvesson och Sköldberg (2016) förklarar att en av de grundläggande tankarna inom
hermeneutiken är att meningen hos den enskilda delen blir förståelig då denna kopplas
samman med helheten. Vice versa så består helheten av delar, vilket medför att delarna gör
helheten förståelig. Att varje del förstås utifrån helheten och helheten utifrån delarna benämns
som en hermeneutisk spiral, där forskaren växlar mellan helhet och del för att på så sätt borra
sig inåt. Växlingen mellan helhet och del medför att förståelsen fördjupas. Repstad (2012)
anser att den hermeneutiska cirkeln och spiralen skildrar en idealbild av den hermeneutiska
processen, men i praktiken är arbetsgången mer komplex. Som komplement till denna
grundläggande bild av den hermeneutiska processen används också forskarens kreativitet,
men denna får inte fritt spelrum utan disciplineras dels av forskarens kännedom om de ämnen
som behandlas, dels av forskarens medvetenhet och framskrivning av de egna grunderna för
tolkningsarbetet. Det finns en risk att tolkningen blir ensidig och att den kvalitativa analysen
synliggör mer om forskarens värderingar än om de värden som finns i materialet. Detta kan
dock undvikas genom att flera personer analyserar materialet. Viktigt i sammanhanget är då
att forskarna i viss mån skiljer sig åt avseende uppfattningar och synsätt för att förhindra att
den gemensamma analysen befäster fördomar och förstärker gemensamma tankegångar. Det
är inte möjligt att det finns en enda korrekt tolkning som alla accepterar, utan olika tolkningar
behöver brytas mot varandra. En annan risk i den hermeneutiska processen är att forskaren
utgår från att det finns någon form av helhet eller sammanhang i materialet. Om forskaren
låser sig fast vid tanken om att finna en tolkning där allt stämmer är risken att denna
åsidosätter motsättningar och tvetydigheter i materialet. Hermeneutiken kännetecknas av
empati, vilket innebär att forskaren lever sig in i den handlandes situation. Det är av stor
betydelse att försöka sätta sig in i den skrivande eller talandes ställe för att förstå betydelsen
av handlingen, det vill säga det skrivna eller sagda. Utgångspunkten är att en individs psyke
inte är möjligt att undersöka och analysera utifrån med hjälp av förnuft. Istället måste
forskaren känna in och använda sin intuition för att fullt ut kunna ta till sig en annan
människas mentala värld. Empatin i sig är inte tillräcklig, utan denna kompletteras genom att
forskaren har en bredare eller åtminstone annorlunda kunskap. Detta möjliggör för forskaren
att förstå exempelvis den intervjuade bättre än vad denna förstår sig själv. Begreppet
upplevelse ses som grundläggande inom hermeneutiken, vilket medför att forskaren kan
utforska verkligheten alternativt mentala processer med utgångspunkt i exempelvis elevers
upplevelser. Men upplevelsen är inte detsamma som sinnesintryck, eftersom sinnesintryck är
en passiv reception av något utanför individen. Upplevelsen är istället aktiv och skapande, då
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den innehåller en avsikt och ett syfte. Till skillnad från ett sinnesintryck som är ett isolerat
fragment är upplevelsen mer fullständig och hänger samman med och är en del av individens
hela liv.
5.3.2 Förståelse och förförståelse
Alvesson och Sköldberg (2016) anser att forskarens inkännande bidrar till förståelse för de
agerande individerna och det syfte som styr deras handlingar. Förståelse betraktas som
grunden för individens existens, något som hela tiden används som en vägledning i tillvaron.
Inom hermeneutiken är förförståelse centralt, eftersom denna påverkar frambringandet av data
och de tolkningar som görs. Detta ligger i linje med det resonemang som förs av Porath Sjöö
(2008), som skriver att förförståelsen är grundläggande inom hermeneutiken och nödvändig
att synliggöra och nyttja som en resurs i forskningen. Genom att ta avstamp i förförståelsen
och alternera mellan del och helhet i enlighet med den hermeneutiska spiralen ges möjlighet
att synliggöra hittills dolda innebörder av världen och oss som individer.
Min förförståelse av distansutbildning är dels att jag har deltagit i distansutbildning vid
högskola, dels att jag i egenskap av speciallärare möter och stödjer elever som läser
distansutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. Min förförståelse av sårbara
lärsituationer finns dels ur ett elevperspektiv, eftersom jag är synskadad och bedriver studier,
dels ur ett speciallärarperspektiv, eftersom jag i min yrkesroll ständigt möter elever i sårbara
lärsituationer. Att jag har flera olika roller inom dessa båda aspekter påverkar givetvis min
förförståelse.

5.4 Urval
Samtliga tillfrågade elever valde att delta i undersökningen. Urvalet har skett utifrån att de
fem valda eleverna är, alternativt har varit, i kontakt med skolans resursteam eftersom de
befinner sig i sårbarhet. Detta urval beskrivs enligt Bryman (2013) som ett målinriktat urval,
vilket innebär att det finns en strategi att skapa kongruens mellan forskningsfrågor och urval.
Utgångspunkten är att intervjua personer som är viktiga för frågeställningen. Urvalet har skett
utifrån två kriterier, dels ska eleven ha gått sin distansutbildning efter Skolinspektionens
(2015) kritik mot den kommunala vuxenutbildningens distansutbildning, dels ska eleven
befinna sig i sårbarhet. Att eleven befinner sig i en sårbar situation innefattar i föreliggande
fall att eleven är i kontakt med skolans resursteam, det vill säga speciallärare och kurator.
Ingen elev har valts ut med utgångspunkt enbart att denna är i kontakt med skolans kurator,
utan kravet är att eleven ska ha varit i kontakt med speciallärare som i sin utbildning är
inriktad mot språk-, skriv- och läsutveckling, eftersom kopplingen till språk och
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kommunikation är en framskriven aspekt av tillgänglighet i denna studie. Eleverna har även
valts ut i en strävan att skapa en bredd i de kurser som ingår i studien. De kurser som eleverna
har läst på distans är svenska, matematik, samhällskunskap, psykologi, specialpedagogik, etik
och människans livsvillkor, hälsopedagogik, vård- och omsorgsarbete, psykiatri samt
information och kommunikation.
Distanskurserna inom den kommunala vuxenutbildningen bedrivs dels i egen regi, dels
genom att kommunen anlitar andra utbildningsanordnare, exempelvis NTI, (Nordens Tekniker
Institut). NTI-skolan (https://www.nti.se/om-oss/var-historia/) förklarar att de inledningsvis
var inriktade på tekniska utbildningar, men i dagsläget erbjuds bland annat kurser i
kärnämnen, allmänna ämnen och utbildningar inom omvårdnad. Bland eleverna som har
intervjuats finns de som har gått distanskurser inom den kommunala vuxenutbildningens egna
distanskurser, de som har gått via NTI och dessutom elever som har läst båda formerna av
distans.

5.5 Avgränsningar
I Lindberg (2016) utgick jag huvudsakligen från lärare, specialpedagog, kurator och
studievägledare i granskningen av tillgänglighet inom den kommunala vuxenutbildningens
distansutbildning. I denna studie lyser lampan på distansstudier och sårbarhet ur ett
elevperspektiv. Lärarperspektivet är därmed ett konsekvensperspektiv för det som eleverna
beskriver och därför har inte lärare och speciallärare intervjuats i denna studie. Även om
fokus är att få elevperspektivet, så ska det framhållas att elevernas upplevelsebeskrivningar
medför konsekvenser för lärarperspektivet.

5.6 Genomförande
Föreliggande studie är som tidigare nämnts en fortsättning av min tidigare undersökning,
nämligen Lindberg (2016). Nuvarande studie är genomförd först som en pilotundersökning
och utifrån de lärdomar som drogs av pilotstudien har denna undersökning utformats.
Pilotstudien genomfördes i likhet med denna studie genom intervjuer med elever i sårbarhet.
Vid pilotstudien visade det sig att svaren på intervjufrågorna blev ytliga och därför utökades
intervjuguiden med flera nya frågor och även följdfrågor för att få ett djup i intervjuerna (se
bilaga 2). För att förtydliga genomförandet har en modell över de steg som ligger till grund
för denna studie skapats, se figur 6.
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Figur 6: Modell över de steg som ligger till grund för denna studie

Eleverna har intervjuats eftersom de har läst distanskurser inom den kommunala
vuxenutbildningen, inbegripet NTI (Nordens Tekniker Institut). Intervjuerna, som varade
mellan 1 timme och 1½ timme spelades in. Det är enligt Bell (2011) fördelaktigt att spela in
en intervju, eftersom det medför att fullt fokus kan läggas på det som respondenten säger och
på så sätt säkerställs att anteckningarna blir korrekta. Repstad (2012) betonar vikten av att vid
intervjutillfället sträva efter att genomföra denna på ett sådant sätt att den intervjuade inte
känner obehag alternativt att situationen blir konstlad. En viktig skillnad mellan ett vanligt
samtal och en intervju är dock att i intervjun så bör forskaren inte undvika frågeställningar
som vanligtvis skulle förkastats eftersom de kan upplevas som obehagliga. I sådana fall bör
istället forskaren försöka gå ännu djupare. Även Stukát (2014) framhåller betydelsen av att
respondenten känner sig bekväm i situationen och ett sätt att åstadkomma detta är att intervjun
genomförs på en vardagsnära plats.

5.7 Bearbetning
I ett inledningsskede transkriberades de fem intervjuerna. Textmassorna var omfattande och
för att få ett grepp om innehållet gjordes en matris för varje fråga (inklusive följdfrågor) där
varje elevs svar kopplades samman till frågan i ett Exceldokument. I matrisen antecknades
nyckelord, fraser och en del citat som exemplifierade det som eleverna beskrev. Se figur 7
som är ett exempel på matris avseende första frågan inkluderat följdfrågor.
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Orolig för att
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fråga någon.
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sortera och
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Trögt att få
igång det i
början. Svårt att
förstå vilka
uppgifter som
ska göras i
vilken ordning.

Figur 7, Exempel på matris vid bearbetning av intervjuer.

Utifrån matriserna kunde intervjusvaren tematiseras och på så sätt skapades en bild av
elevernas samlade upplevelse snarare än en jämförelse av vad respektive elev ansåg. Därefter
skrevs varje huvudfråga ner med en beskrivning av elevernas svar utifrån huvudfrågorna. Vid
en genomläsning konstaterades att en del svar gick in i varandra och då grupperades
innehållet utifrån de teman som blev synliga. När intervjuerna delades upp på detta sätt fanns
ett behov av att återgå till helheten för att läsa in sådant som förbisågs vid första
genomläsningen och i anslutning till detta kompletterades den tematiserade framställningen
utifrån de enskilda intervjuerna. I detta skede plockades citat in som exemplifierade det som
framkommit när intervjuerna tematiserades.
Repstad (2012) beskriver att analysarbetet av materialet ska styras av teoretiska
förväntningar, men att det samtidigt finns en öppenhet för det som förvånar och är nytt. Som
ett första steg är det lämpligt att läsa igenom anteckningar upprepade gånger. Nästa steg är att
utläsa om det finns återkommande nyckelord samt om det finns uppslag till teman i texten och
i detta ligger även att notera om något förväntat tema inte förekommer. Om materialet
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bearbetas under en längre tid genom grundliga och detaljerade anteckningar, så ökar
möjligheten att nå ett tolkningsmässigt genombrott i analysarbetet.
I det systematiska arbetet med kvalitativa data delas materialet in i kategoriseringar och
kodningar och därmed bygger helhetsanalysen på analyser av delar. Ett vanligt
tillvägagångssätt vid delanalysen är att utgå från återkommande teman. När
ämnesklassifikationen är avslutad övergår forskaren till att läsa och söka efter mönster och då
underlättas arbetet av att korta och provisoriska kommentarer skrivs ned. Efter identifieringen
av ämnen är det följande steget att ställa upp typologier över relationer, beteenden och
förhållningssätt. Typologierna fungerar som arbetsredskap och därför behöver de varken vara
exakta eller uttömmande, utan de har som funktion att möjliggöra för forskaren att se
samband. I analysen är idealtyp ett viktigt verktyg och detta innebär att forskaren
schematiserar och förenklar olika utmärkelser i en företeelse trots att verkligheten är mer
komplex.
Ett bekymmer med att dela in materialet på detta sätt är att helheten blir styckad i delar.
Visserligen kan teman belysas systematiskt, men informanterna och sammanhangen plockas
isär. Därför är det lämpligt att komplettera typologin med en matris som har teman i vertikala
kolumner och informanter horisontellt. Genom att läsa matrisen lodrätt framkommer
informanternas egenskaper, synpunkter och dylikt. På detta sätt kan forskaren skapa sig en
bild av hur omfattande information som finns inom ett område. Om matrisen istället läses
vågrätt synliggörs en form av profil för respektive informant och därmed kan forskaren skaffa
sig en uppfattning om hur mycket information som finns som underlag för en enskild person.
Att läsa matrisen vågrätt och lodrätt innebär således att forskaren får grepp om var underlaget
är tunt och därmed inte ska framhållas som representativt. Om forskaren är ute efter att finna
mönster eller samband i materialet, så är matrisen ett användbart arbetsredskap. Men det är
samtidigt viktigt att forskaren är oerhört försiktig med att ställa upp generella antaganden om
variablers samband. Analysen kan baseras på individer eller på teman, men det är även
möjligt att kombinera de båda analysmetoderna. Ofta bygger kvalitativa studier på att det ges
en kortfattad beskrivning av informanterna innan det sker en övergång till en tematisk
presentation. Efter identifieringen av enstaka ämnen är det behjälpligt att ställa upp
typologier. Dessa är ett arbetsredskap som ökar forskarens förmåga att se olika delar av
miljön samt att synliggöra eventuella samband. En typologi innebär att olika drag i en
företeelse förenklas. När typologierna formas kan detta göras med utgångspunkt i exempelvis
strategier, relationer mellan människor alternativt relationer till kontexten. En typologi kan bli
förledande om dess innehåll framställs i olika och förädlade kombinationer. Vid
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framställandet av typologier används av tradition en fyrfältsmodell. Det är dock viktigt att
tänka på att den indelning som görs i fälten både kan vara träffsäker och riskera att bli
långsökt. Under analysarbetet blir vissa antaganden trovärdiga, men de är inte alltid bevisade.
När dessa antaganden är formulerade är det lämpligt att återgå till transkriptioner och gallra ut
relevanta data för den skapade hypotesen, men även data som strider mot hypoteserna.
En fördel med indelningen i fält är att teman kan synliggöras systematiskt, men det är
samtidigt en nackdel eftersom helheten blir uppdelad. Ett sätt att hantera att sammanhangen
blir uppdelade är att skapa en matris med vertikala kolumner för teman samt horisontella
kolumner för informanter. Ytterligare en fördel med matrisen som arbetsredskap är att denna
ger en bild av vilken omfattning av information som finns inom ett fält. Ytterligare en fördel
med matrisen är att denna kan underlätta vid sökande efter mönster och samband i materialet.
Vanligtvis bygger materialet på ett fåtal informanter och urvalet kan vara skevt, vilket får som
konsekvens att det är angeläget att vara oerhört restriktiv med att ställa upp generella
påståenden om variablers samband. Om det framkommer tydliga mönster i materialet kan
detta noteras och diskuteras, speciellt om det går att ge en teoretiskt välgrundad förklaring till
det mönster som blivit synligt. En intervjuundersökning kan antingen presenteras utifrån
individer eller utifrån teman. De tematiska analyserna kan oftast kopplas samman med
frågeställningarna och kan i vissa fall vara bättre än analys baserad på individer. Vid en
grundlig beskrivning av en individ och dess sociala miljö är det dessutom en risk att
anonymiteten inte kan bevaras. En kombination av analysmetoderna är vanlig och då ges en
kortfattad presentation av informanterna och sedan sker en övergång till en tematisk
presentation.
Ödman (2011) beskriver att det hermeneutiska förhållningssättet medför att det går att
få grepp om existentiella dimensioner som lidande och glädje samt ångest och inre frid.
Hermeneutiken som grundar sig på tolkning bidrar till att skapa förståelse. Genom ett
vetenskapligt förhållningssätt går det att ta sig fram till existentiella problem om hur det är att
vara människa i en specifik situation i en specifik kontext. Vid tolkningen är det viktigt att
vara försiktig. Ett etiskt krav som inte alltid går att tillgodose är att den som blir tolkad får
tillfälle att ta del av tolkningarna och ventilera dem med forskaren. Hermeneutiken innefattar
fyra huvudsakliga moment, nämligen tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring.
Tolkning är det moment där forskaren presenterar sin förståelse inför sig själv och andra
människor och det är viktigt att vara medveten om att en del av meningen försvinner vid
tolkningsarbetet. Förståelse, som är det andra momentet, handlar om insikt och den
hermeneutiska förståelsen präglas av en djupgående förståelse. Det tredje, förförståelse, är
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avgörande för att en människa ska kunna förstå och den grundar sig på tidigare kunskaper,
erfarenheter och känslor. Förförståelsen är således inte neutral och följaktligen kan den både
vara en tillgång och ett hinder vid tolkningen av en människa eller en företeelse. Det fjärde
momentet, förklaring, hänger nära samman med förståelse eftersom förklaringen är nödvändig
för förståelsen och för att kunna förklara är det nödvändigt att ha förstått det som ska
förklaras. Hermeneutiken som process pendlar alltså mellan närhet och distans samt
förklaring och förståelse. Processen där tolkning och förståelse sker kan liknas vid en
hermeneutisk spiral. Denna visar dels tidsaspekten för tolknings- och förståelseprocessen, dels
pendlingen mellan större och mindre helheter. Tolknings- och förståelseprocessen leder inte
per automatik till en djupare förståelse. Motstridiga data ska varken avfärdas som
betydelselösa eller omtolkas så att de korrelerar med teorin. Det får inte bli en
självbekräftande process där endast data som bekräftar teorin får utrymme. Istället krävs
öppenhet och en förberedelse för att ändra förförståelsen utifrån det som framkommer i
materialet.
Tolkningen av texterna sker i två steg, nämligen inomtextlig tolkning och kontextuell
tolkning. Den inomtextliga tolkningen innebär att delarna av texten relateras till varandra och
kontextuell tolkning innebär att texten relateras till sekundära texter såsom liknande forskning
och får sin betydelse i relationen till dessa texter. Tolkandet behöver bygga på den
hermeneutiska cirkeln så att helhetstolkningarna stöds av deltolkningarna och vice versa.

5.8 Tillförlitlighet och trovärdighet
Bryman (2013) beskriver tillförlitlighet och dess kriterier som grund för bedömning av
kvalitativa studier. Trovärdighet innebär att resultaten innefattar ett ställningstagande av att
forskningen har utförts enligt gällande regler och att resultaten rapporteras till de som studeras
för att verifiera att verkligheten uppfattats korrekt. Forskningen är genomförd i enlighet med
gällande regler, men resultaten har inte rapporterats till dem som deltagit i studien eftersom
det skulle kräva ett omfattande arbete att säkerställa att eleverna tar del av undersökningens
resultat. Men verifiering är inte utelämnad, utan vid intervjuerna ställdes vid flera tillfällen
frågor för att verifiera att deras beskrivningar uppfattats korrekt. Överförbarhet betyder att det
ska ges tydliga beskrivningar som utgör en grund för att andra människor ska kunna avgöra i
vilken utsträckning resultaten är överförbara till en annan kontext. Resultaten är presenterade
med flera detaljer och belyses med citat för att ge tydliga beskrivningar. Pålitlighet ligger i att
forskaren ska ha ett granskande synsätt genom att skapa en komplett och tillgänglig
beskrivning av forskningsprocessens faser. I metoden finns en öppenhet för
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tillvägagångssättet och transkriptioner finns sparade. Det är även viktigt att skapa möjlighet
att styrka och konfirmera. Detta sker genom att forskaren inser att det inte går att nå
fullständig objektivitet och därför är det viktigt att som forskare agera i god tro. Personliga
värderingar ska inte påverka slutsatserna. I studien finns en öppenhet för vad som är gjort och
på vilka grunder slutsatser har dragits. I metodkapitlet finns dessutom en beskrivning av den
förförståelse som kan vara av betydelse i samband med denna studie.

5.9 Etiska överväganden
Att genomföra en undersökning ställer alltid krav på ett medvetet etiskt förhållningssätt och
att genomföra en studie om hur elever i sårbarhet upplever distansutbildning ställer särskilt
höga krav på ett medvetet etiskt förhållningssätt. Samtliga delar av det empiriska arbetet ska
präglas av etiska överväganden. Dessa ska genomsyra såväl förarbete som genomförande och
efterarbete. Utgångspunkten för det etiska förhållningssättet är Vetenskapsrådets (u.å.)
forskningsetiska principers fyra huvudkrav och nedan presenteras vad som har gjorts för att
tillgodose kraven. Det första är informationskravet, vilket handlar om att respondenten ska
ges information om studiens syfte. Här har jag tänkt ur ett tillgänglighetsperspektiv och
kompletterat den gängse metoden för information, nämligen missivbrev. Samtliga elever har
fått missivbrevet, men de kan hamna i sårbarhet när det gäller att tillgängliggöra sig text. För
att på ett adekvat sätt informera respondenterna om studiens syfte har därför missivbrevet (se
bilaga 1) kompletterats med en muntlig beskrivning av dess innehåll för samtliga elever. En
av eleverna är blind och därför lästes texten upp innan denna kompletterades med en muntlig
beskrivning. När jag hade beskrivit innehållet i missivbrevet fick eleverna ställa frågor och
jag klargjorde vad som avsågs. Eftersom samtliga elever är kända för mig sedan tidigare kan
detta ha bidragit till att de vågade ställa frågor på det som de inte förstod, men det finns
därmed inga garantier för att missförstånd inte har ägt rum. Det andra kravet som lyfts fram
av Vetenskapsrådets (u.å.) är samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten själv har
rättighet att bestämma över sitt deltagande. Samtliga respondenter fick i missivbrevet veta att
det är frivilligt att delta och att det finns möjlighet att avbryta om så önskas. Graden av
frivillighet kan dock problematiseras, eftersom respondenterna kan uppleva det som svårt att
neka till deltagande då det finns en personlig relation till intervjuaren. Kopplat till föregående
krav så kan det även här finnas en viss problematik med samtyckeskravet, och därför lade jag
vikt vid att prata med respondenterna om studien, så att de fick bättre förutsättningar att
uppfatta nödvändigheten av samtycke. Det tredje etiska perspektivet är enligt Vetenskapsrådet
(u.å.) konfidentialitetskravet, och detta innebär att data som kan leda till att respondenten
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identifieras medvetet utesluts. Detta har medfört att i denna studie lämnas ingen information
som kan härleda till den aktuella skolan och ingen information lämnas som kan härleda till
den enskilda eleven. Särskild hänsyn tas till att det är ett känsligt ämne som diskuteras och
därför ges ingen gedigen bakgrundsbeskrivning av respektive respondent. Avslutningsvis är
Vetenskapsrådets (u.å.) etiska perspektiv nyttjandekravet, vilket betyder att de uppgifter som
finns avseende respondenterna endast får nyttjas i forskningssammanhang. Även
nyttjandekravet beaktas, eftersom uppgifterna endast används i denna studie och
inspelningarna från intervjuerna raderas vid kursens avslut.
Eftersom de insamlade uppgifterna kan innehålla känsliga uppgifter för individen så har
ett övervägande huruvida studien bör granskas av etikprövningsnämnden gjorts. Svaret på
frågan om det behövs eller ej söktes dels i promemorian från Utbildningsdepartementet
angående förändringar i etikprövning. (2016), dels i Datainspektionens skrift Personuppgifter
i forskningen -vilka regler gäller? (u.å). Mot bakgrund av informationen i dessa dokument har
slutsatsen dragits att studien inte behöver etikprövas. Detta beror på att inga uppgifter lämnas
ut om individerna och undersökningen kommer inte att behandla det som klassificeras som
känsliga uppgifter. Trots att reglerna för etikprövning blivit strängare den senaste tiden och att
regeringens dokument skulle kunna ses som ett steg i denna riktning är slutsatsen efter att ha
läst och begrundat innehållet i dokumenten att det inte behövs etikprövning för denna studie.
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6. Resultat med analys
Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om distansutbildningen inom den
kommunala vuxenutbildningen med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Studien strävar
efter att ge förståelse för specialpedagogiska aspekter inom distansutbildning genom att rikta
ljuset på hur elever i sårbarhet upplever tillgänglighet och delaktighet. Följande
frågeställningar har formulerats:


Vilka incitament anger några elever i sårbarhet att de har för att studera på distans?



Hur upplever några elever i sårbarhet tillgänglighet och delaktighet i
distansutbildning?



På vilket sätt resonerar några elever i sårbarhet kring utmaningar och vad som gynnar
deras lärande inom distansutbildning?

Rubrikerna i resultatanalysen är skapade utifrån studiens frågeställningar. Informanterna har
tilldelats fingerade namn och kommer att hänvisas till som Sigrid, Simon, Josef, Kerstin och
Alicia. Resultatanalysen avslutas med sammanfattande resultat om distansutbildning från
intervjuerna.

6.1 Incitament för distansutbildning
Två av eleverna gjorde ett aktivt val att läsa på distans. Simon tyckte att det var spännande att
göra något som han inte hade gjort tidigare och Alicia gjorde det av familjeskäl, för att kunna
vara flexibel med tider. Men tre av eleverna läste på distans för att de inte hade något annat
alternativ. Varken Josefs eller Kerstins kurs erbjöds som skolförlagd och Sigrid kom inte in på
den skolförlagda kursen. ”Egentligen så tänkte jag ju inte läsa distans, för att jag tycker det är
mycket svårare, men jag kom ju inte in vanligt.” (Sigrid).
Förväntningarna inför att läsa på distans innehöll både förhoppningar och farhågor.
Bland annat lyftes att det skulle bli skönt att få sitta ostört i egen takt. ”det kanske ska vara
ganska skönt ändå, för man kan sitta i sin egen takt och inte bli störd av de andra.” (Sigrid).
Men framförallt beskrev eleverna sin oro inför avsaknaden av fysiska möten och att
kommunikationen skulle ske via webben. ”Det ju svårt att kommunicera med varandra även
om man kan prata med varandra över telefon, så känner jag att det inte blir riktigt lika bra
kommunikation.” (Josef). Ett annat exempel på detta är Alicia som beskriver att:

Jag känner att jag inte kan fråga någon, det var mest det jag var orolig för. Vad kommer
att hända när jag kommer hem med mina böcker och sitter där och inte kan det här i
boken? Vem ska jag då fråga? Sånt kunde jag känna mig orolig för. (Alicia).

46

Sigrid kommer att fortsätta studera på distans, eftersom studievägledarna uppgivit att hon inte
har något annat alternativ. Hon beskriver att elever lär sig mer i skolförlagd utbildning,
eftersom där ges undervisning och möjlighet att diskutera. ”Jag tror att man lär sig mer i
skolan faktiskt. För att man får undervisning. Och där står man och pratar liksom. Man kan
diskutera.” (Sigrid). Simon kan tänka sig att läsa fler kurser på distans i framtiden med

motiveringen att ”Det är spännande.” (Simon). Däremot är Josef övertygad om att han inte
kommer att studera på distans igen eftersom det var intensivt och kommunikationen med
lärarna var bristfällig. Han beskriver kommunikationsproblematiken enligt följande:

Jag tror att det var tillgängligheten, och det är inte alltid så lätt att förklara en situation.
Även om man säger att man har, säg dyslexi, så för väldigt många är det bara läs- och
skrivsvårigheter, men det ryms så mycket mer i det här spektrat, så jag tror att det är det
att det blir alltså bristande kommunikation. (Josef).

Även Kerstin har tagit ett beslut att hon inte ska läsa på distans fler gånger. Hon förklarar att
hon är ledsen för att hon inte klarade det och känner sig besviken både på distanskursen och
på sig själv. Besvikelsen bottnar i att hon inte förstod och att lärarna inte förklarade
tillräckligt. ”Jag var lite besviken både på distanskursen och på mig själv, att jag inte förstod.”
(Kerstin). Inte heller Alicia har för avsikt att studera på distans fler gånger. Hon hade
förväntat sig mer kontakt med lärarna, men var ändå förberedd på att det skulle vara ensamt.
Redan när hon sökte kurserna förklarade en av studievägledarna för henne att
vuxenutbildningens distansstudier gör att man blir ensam. ”Hon gjorde mig förberedd på att
det skulle, hon var väldigt så, att du blir ensam här. Och på folkhögskolan så blir det mer
gemenskap.” (Alicia).

6.2 Upplevelse av tillgänglighet
När eleverna började studera på distans var deras upplevelse att det var krångligt, rörigt och
jättemycket skriftlig information. ”Krångligt, för att man får bara ett mejl att här är dina
uppgifter och du ska logga in och börja läsa.” (Sigrid). ”Jag förstod att jag skulle börja läsa i
läroboken och jag fick ju reda på vilken lärobok jag skulle ha, men jag har ju alltid svårt att
förstå när det är skrivet.” (Kerstin). Eleverna beskriver att det var svårt att förstå vilka
uppgifter som skulle göras i vilken ordning, något som föranledde att någon elev mejlade
specialläraren och Simon tog kontakt med läraren. ”Jag mejlade honom och frågade på vilket
sätt kan man skriva.” (Simon).
Ett par elever menar att uppgifterna var krångliga och att det i vissa kurser tog flera
dagar innan läraren svarade när de ställde frågor. Det framkommer att det är skillnad mellan
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de kurser som bedrivs inom den kommunala vuxenutbildningen och de kurser som genomförs
via NTI (Nordens Tekniker Institut). Bland annat lyfts att NTI-kurserna är mycket
strukturerade och att läraren svarar i telefon och är tillgänglig. ”De som var här på Komvux,
de var väldigt röriga, hela allting. [---] NTI är väldigt lätt strukturerat, det kommer vecka efter
vecka vilka sidor du ska läsa. Jag gillar deras upplägg.” (Sigrid). Distansutbildning kräver
enligt eleverna ett stort egenansvar och de beskriver att de får uppgifter som de ska klara att
göra på egen hand och avsaknaden av lärarkontakt gör att de upplever distansutbildning som
mindre tillgänglig än skolförlagd utbildning. ”Det är lite olika än traditionell undervisning
eftersom det finns ansvar att man eller att elever kämpar själv för att göra uppgifter.” (Simon).
”Att man bara fick uppgifter som man skulle läsa igenom och sen skulle man klara av att göra
dem därifrån och det var ju problem när jag inte riktigt förstod vad de var ute efter.” (Kerstin).
Detta kan även exemplifieras med att Sigrid säger följande:

Man får ju göra väldigt mycket själv, alltså allt själv, läsa. Det är ingen som berättar och
kan skriva på tavlan och sånt här, typ hålla föredrag. Så man måste ju ha disciplin.
(Sigrid).

Eleverna beskriver att utbildningen är tillgänglig när de får genomgångar av läraren och ges
möjlighet att ställa frågor samt få respons på det de gör. ”Det är inte alltid jag kommer vidare,
så ibland kan det gå en vecka innan jag kommer igång med uppgiften, innan jag får tag på
någon som kan hjälpa mig.” (Sigrid). ”Jag behöver hjälp, förklaringar, för att de ska förstå att
jag inte alltid förstår.” (Kerstin). Josef efterfrågar undervisning någon timme varje vecka via
Skype och menar att detta vore en fördel eftersom det är direktkommunikation och då går det
att fråga direkt när något är oklart. ”Jag tror att om man hade hållit undervisning via Skype till
exempel och att det var avsatt lektionstid på en timme någon gång i veckan i alla fall, så tror
jag att det hade nog kunnat underlätta.” (Josef). Eleverna lyfter även vikten av att läraren kan
hjälpa dem med krångliga begrepp och att de får möjlighet att lära genom praktiska moment.
”Det har gått bra att ha praktik och sånt.” (Sigrid). Alicia beskriver att det är viktigt att läraren
anstränger sig för att hjälpa henne, men ibland blir det problem när hon inte förstår och
läraren behöver förklara igen:
Jag upplever att det kan vara ganska jobbigt för lärarna att förklara om det till mig. Och
då blir det ganska jobbigt för mig också, för då skäms jag och tycker det är lite jobbigt att
jag inte förstår eller att jag inte har jamen förstått det, så då blir det ett hinder när jag
känner att det är jobbigt för den som hjälper mig. (Alicia).
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Instruktionernas tillgänglighet skiljer sig åt och kritiken bygger på att de är krångliga, luddiga,
otydliga och att de ibland kan vara flera sidor långa. ”De var lite luddiga och otydliga.”
(Alicia). ”Flera sidor som vissa instruktioner har varit.” (Sigrid). Dessutom innehåller de
enligt eleverna svåra begrepp och det är svårt för eleverna att förstå strukturen i
instruktionerna. De bristfälliga instruktionerna får enligt Kerstin som konsekvens att
uppgiften blir underkänd. Hon skrev till läraren, men det fungerade ändå inte, för hon förstod
inte lärarens svar.

Jag skrev till läraren, men det fungerade ändå inte. Svaret jag fick förstod jag ändå inte.
Och när jag skrev igen fick jag samma svar igen. (Kerstin).

Vid ett tillfälle träffade Kerstin läraren och hon berättar att hon skulle ha behövt träffa läraren
mer än en gång för att förstå uppgiften. ”Men det var bara det att han visade en gång och jag
behöver kanske visas flera gånger.” (Kerstin). Vidare uppger Kerstin att det hade varit
optimalt för henne att inte enbart vara hänvisad till de skriftliga instruktionerna, utan kunna
träffa läraren och gå igenom alla uppgifter. ”Det var inte tillräckligt att bara träffas någon
gång, för jag har svårt att förstå när det är skrivet, texten vad det innebär.” (Kerstin). Samtliga
elever säger att instruktionerna är skriftliga, men en av eleverna tar upp att vid ett tillfälle
fanns en instruktion som film, vilket var fördelaktigt eftersom det enligt henne bidrog till en
bättre förståelse. Genomgående beskrivs uppgifter som tillgängliga då de är avgränsade,
strukturerade och tydliga, exempelvis att de presenteras i punktform. ”Det var punkt ett, två
och tre. Det var bra för att ha struktur. Jag behövde det.” (Alicia). Josef berättar att
uppgifterna var uppdelade och säger att ”fördelen är ju att det är lättare att ha koll på hur
mycket man har gjort och var någonstans man är i arbetet.” (Josef). Eleverna beskriver att all
text var i samma typsnitt och samma färg, men de tror att det hade underlättat om det funnits
färgkodning och dylikt. Simon är däremot av annan åsikt. ”Det behövs inte att man markerar.”
(Simon).
Lärplattformarnas tillgänglighet skiljer sig väsentligen åt både mellan olika och inom
samma lärplattform. Tillgängligheten i lärplattformen ligger i att vissa kurser är väldigt
strukturerade och lärarna lägger ut uppgifter vecka efter vecka och anger vilka sidor som ska
läsas. Alicia berättar att hon var hjälpt av att läraren hade en introduktion på skolan om
lärplattformen. ”Alltså efter introduktionen som jag hade på skolan så gick det bättre.”
(Alicia). Den bristande tillgängligheten ligger i det Sigrid beskriver som att lärplattformen är
rörig, exempelvis finns det mängder av flikar att leta under blandat med länkar och
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kontaktuppgifter. ”Massa länkar och här är mina kontaktuppgifter och massa flikar och sånt
som man skulle leta under.” (Sigrid). Kerstin anser att det är en nackdel när lärare lägger upp
på olika sätt i lärplattformen. Det optimala hade enligt henne varit om alla hade lagt in
inlämningsuppgifter för sig och lektioner för sig, men så är inte fallet. En del lärare lägger
uppgifterna mitt i flödet och då måste eleverna leta upp dem och sortera ut vilken lektion som
tillhör vilken uppgift. ”Och sen finns det de lärare som lägger flödet för sig och
inlämningsuppgifterna lägger de i en katalog vid sidan om där man kan se tydligt.” (Kerstin).
Josef lyfter att det var svårt att förstå tillvägagångssättet för att lämna in en uppgift, då
inlämningen skedde i flera steg.

Det var ju alltså ovanligt komplicerat att hitta runt just där. [---] Det var inte bara att
infoga arbetet och sen skicka iväg utan där var två eller tre steg efter att man hade
infogat det. (Josef).

Alicia efterfrågar kontaktuppgifter i lärplattformen och hon skulle önska att hon inte enbart
hade mejl, utan även telefonnummer till sina lärare. Eftersom en del elever har svårt att få ner
det de behöver hjälp med i skrift, så framhåller hon att det är bra att det går att ringa till sin
lärare, en möjlighet som framförallt finns i distanskurser via NTI.

Ett telefonnummer hade varit bra, för vi har bara mejl till våra lärare. [---] Det finns ju de
som har svårt att få ner det vad de behöver hjälp med i skriftlig form och då är det ju
bättre att kunna ringa till sin lärare. (Alicia).

Utöver kontaktuppgifter till lärare anser Alicia att det borde finnas information om vart elever
kan vända sig när något är svårt, exempelvis till kurator.
Eleverna beskriver att de nästan uteslutande har fått skriftlig respons på sina uppgifter.
Ett par av dem har fått återkoppling längs vägen och de andra fick respons när uppgiften var
avslutad. Den respons som inte har varit skriftlig är telefonsamtal i slutet av de distanskurser
som genomförs via NTI samt att en av eleverna träffade läraren inom den kommunala
vuxenutbildningen vid ett tillfälle. Eleverna menar att det är viktigt att få respons under
arbetets gång. Detta kan exemplifieras med att Josef säger att han endast fick återkoppling via
telefon när kursens sista uppgift var inlämnad. Han förklarar att han föredrar att ha en
fortlöpande kontakt med läraren. ”Det är ju egentligen en kontinuerlig kontakt under arbetets
gång.” (Josef). Kerstin lyfter att det är enormt viktigt för henne att få respons längs vägen för
att veta om hon är inne på rätt spår, för om hon inte får respons riskerar hon att få ångest och
tvivlar på huruvida hon ska fortsätta. ”Annars känner jag kanske lite ångest på vägen om jag
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inte begriper och undrar om jag verkligen klarar av det här, om jag ska fortsätta, om jag inte
får responsen.” (Kerstin).
Examinationerna ser enligt eleverna olika ut i olika kurser och består exempelvis av
skriftliga inlämningsuppgifter, att göra en film samt muntliga och skriftliga prov. ”Det finns
några uppgifter som behövs bara att skriva en text och inte något annat. Andra uppgifter krävs att man
gör en kort film om något, som en presentation.” (Simon). Det beskrivs som en fördel om det finns

uppgifter med fastställda slutdatum, så att det inte är upp till eleven att planera när uppgifterna
ska göras om det står att samtliga ska vara inlämnade vid kursslut. ”På NTI är det exakt den
tjugoandra. Jobba med denna uppgiften. Punkt. Sen går det över till detta. Punkt. Det är
verkligen en planering. Där behöver du inte vara orolig.” (Alicia).

6.3 Upplevelse av delaktighet
Interaktionen inom distansutbildningen är enligt eleverna nästintill obefintlig och sker nästan
uteslutande i skrift med läraren. Sigrid uttrycker detta som att ”Jag har typ inte pratat med
någon.” Vid ett tillfälle ringde hon till läraren och då pratade de i cirka fem minuter. Hon har
skickat några mejl under sina kurser och berättar att det är stor skillnad mellan tidsåtgången
för mejlsvar. Hon föredrar muntlig kommunikation, vilket hon förklarar enligt följande:

Skriftligt kan det ju ta flera mejl innan man kommer fram till vad det egentligen är jag vill
ha svar på. Jag kanske inte skriver så att de förstår i och med jag har svårt att stava och
skriva rätt och sen tycker jag att de skriver svårt tillbaka. (Sigrid).

Sigrid har inte kontaktuppgifter till någon annan än läraren i lärplattformen, men hon har en
föreställning om att det skulle vara bra att ha en lista över andra elever som går samma kurs,
så att eleverna kan mejla eller ringa varandra, men det som hon anser att gynnar lärandet mest
är att hon möter andra människor. Sigrid beskriver att det fanns tillfällen då hon kände sig
kränkt eftersom lärarna inte trodde att hon hade dyslexi, så hon fick säga det flera gånger och
fick till svar att hon inte kunde ha dyslexi eftersom hon skrev bra.

Vissa gånger kunde man känna sig kränkt liksom, att de liksom inte trodde att man hade
dyslexi och sånt, för man fick liksom säga det flera gånger och så sa dom att det kan du
väl inte ha för du skriver liksom bra och då känner man sig typ så här ganska kränkt.
(Sigrid).

Sigrid beskriver vidare att kontakten med lärarna generellt sett var dålig, men hon säger
samtidigt att det var bra att det gick att ringa till dem under en viss tid. Hon säger att hon
kände sig ganska ensam när hon gick distansutbildningen:
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Jag kände mig ganska isolerad faktiskt. För att man, jag hade ju inget jobb och så och det
var alltså att du får gå det eller inte läsa alls, så då har man liksom suttit hemma hela
vintern, men det var skönt ändå, för då tog jag kontakt med dig så jag kunde komma hit,
så man ändå kommer ut och träffar någon. Men det kanske funkar bättre om man
jobbar, det vet jag inte, då har man ju ändå kontakt med andra. (Sigrid).

Simon berättar att han mejlade läraren och snabbt fick svar på sina frågor. När han har gått
skolförlagda kurser har han mejlat sina klasskamrater, men i distansutbildningen har han
enbart mejlat läraren.
Jag har inte tänkt att kontakta med dem eftersom den första person som kommer i mina
takar för att få hjälp från är läraren, så jag kontaktar direkt med läraren istället för elever
som studerar på distanskurs. (Simon).

Simon säger att det hade varit positivt om han hade kunnat kontakta andra elever när han gick
distansutbildningen, men menar samtidigt att det är svårt att veta om de som kontaktas kan
hjälpa till på ett bra sätt. I likhet med Sigrid beskriver han ensamheten och ser det som
negativt att distansstudier medför att man inte har direkt kontakt med elever och lärare:
Man måste göra allt själv, allt ansvar. Som sagt att nackdelen som finns på
distansundervisningen att man saknar den direkta kontakten med elever och lärare.
(Simon).

Simon anser att det kan vara en fördel att arbeta med andra elever och på så sätt få nya och
bättre idéer, men samtidigt kan det vara en nackdel om det är svårt att komma överens. Även
Josef beskriver ensamheten under distansutbildningen. ”Till 98% var det individuellt."
(Josef). Han har mejlat och pratat i telefon med sin lärare ett fåtal gånger. Anledningen till att
han valde att inte ta kontakt i någon större utsträckning var att han bär med sig negativa
erfarenheter från tidigare skolgång där han har försökt få till lösningar i skolvärlden, men där
det ändå inte har skett något.
Erfarenheten jag har rent generellt utav skolan och problematiken med att få hjälp med
det man behöver det har ju varit, ja, så jag tänkte nog att det skulle bli ännu svårare när
man inte hade personen framför sig, utan att man satt i varsin del av landet och då är
det ju svårt att kommunicera med varandra även om man kan prata med varandra över
telefon. (Josef).

Josef ser det som en nackdel att större delen av kommunikationen sker genom skrift, men
tycker att det är bra att telefon finns som alternativ. Han tror att det hade varit ännu bättre för
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honom om videosamtal hade använts, eftersom han tycker att det är lättare att kommunicera
när han ser den han pratar med. Josef beskriver ensamheten i distansutbildningen på följande
sätt:

Man blir nog lite exkluderad. Det tror jag är för att man inte har några lektioner, för det
vanliga när man har lektioner, då diskuterar man ju kring olika frågor, då får ju läraren
en uppfattning med vad man kan och vad man inte kan och när man lämnar in
skrivuppgifter kan det bli väldigt uppfattar jag det som det kan bli väldigt begränsat.
Egentligen kan man mycket mer än man får ner på pappret. (Josef).

Även Kerstin ger bilden av att kommunikationen nästan uteslutande sker i skrift och att all
kommunikation äger rum med läraren. Hon träffade läraren vid ett tillfälle och i övrigt skedde
kommunikationen skriftligt och enligt henne var det en kommunikation som inte fungerade.
”Han gav samma svar hela tiden när jag bad om en annan förklaring.” (Kerstin). Enligt
Kerstin är det bättre för henne att sitta och lyssna på lektioner istället för att sitta hemma och
läsa. Hon menar att det är viktigt för henne att lyssna och få förklaringar. Under sina
distansstudier kände hon sig ensam och isolerad, vilket hon beskriver enligt nedan:

För att jag satt hemma för mig själv och gjorde de här uppgifterna och satt med boken
helt själv och hade liksom som jag sa, jag lämnade in ett jättestort arbete och så var det
fel och jag fick inte förklaring från läraren så jag förstod vad som var fel. (Kerstin).

Även Alicia beskriver att kommunikationen nästan uteslutande bestod av mejl. Hon har varit
på några lektioner och berättar att där inte heller var så mycket kommunikation. Hon sitter
alltid själv och läraren har inga genomgångar. Hon beskriver bristen på kommunikation, att
eleverna kommer in i klassrummet, sätter sig och arbetar med sina uppgifter:

Lärarna kommer bara fram och sätter sig bredvid en och så gör man en uppgift och så
går han vidare till nästa och hjälper den där den är. Det är inte att han/de pratar med
oss och vissa säger inte till när de behöver hjälp heller. (Alicia).

I slutet av kursen tog Alicia kontakt med specialläraren och hon beskriver att den
kommunikationen är annorlunda, det går att prata lite om dagen och detta beskrivs som
positivt eftersom ”det är ju den enda sociala kontakten jag har på skolan.” (Alicia). Hon
beskriver även att det ser olika ut inom olika kurser vad gäller vilka möjligheter elever har att
kontakta läraren. Någon lärare har endast funnits tillgänglig via mejl, medan andra lärare har
gått att nå både via mejl och via telefon. När eleverna endast har kunnat skriva så har hon
saknat möjligheten att ringa till sin lärare. I lärplattformen såg hon endast läraren och visste
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inte vilka andra elever som gick kursen, vilket hon anser är en nackdel, för hon menar att
elever kan ha nytta av varandra och om elever hittar någon som det går att prata med, så kan
de motivera varandra och det ger även samhörighet. När Alicia gick distansutbildningen
kände hon sig ensam:

Mycket ensam. Och det sa alla, familj, vänner och alla andra också att de var oroliga för
mig, jätteoroliga ett tag och jag upplevde det inte alls som det, jag mådde inte dåligt så
men jag verkligen i min egen bubbla. (Alicia).

Eleverna beskriver samstämmigt avsaknaden av delaktighet och menar istället att det var ett
individuellt lärande. Bland annat framkommer att eleverna gjorde alla uppgifter individuellt.
”Jag gjorde alla uppgifter själv utan hjälp från andra elever menar jag eller samarbete med
andra elever.” (Simon). Detta kan även exemplifieras med att Kerstin konstaterar att ”det var
ju inte i någon social miljö”. Eleverna är negativa till bristen på delaktighet och menar att det
är synd att eleverna inte har något utbyte av varandra under kursens gång, vilket bland annat
synliggörs i Alicias beskrivning nedan.

Jag tycker att man får input och man får nya synvinklar och bredd på det man gör när
man diskuterar med andra människor. Det hade varit nyttigt för mig ibland tror jag att
kunna se saker från andra perspektiv. (Alicia).

Eleverna resonerade utifrån alternativa kommunikationsformer och det framkom att ingen av
dem använt varken textchatt, diskussionsforum eller videokonferens i sina distanskurser.
Sigrid ställer sig positiv till textchatt, eftersom det ger ett omedelbart svar, men med förbehåll
att kommunikationen sker med en åt gången. Hon skulle vilja se vilka elever som går kursen
och ha möjlighet att chatta med dem. Även Simon säger att det är bra att ha kontakt med
andra och kunna ställa en fråga direkt. ”Det är bra att man kontaktar mer med andra också.
Det här sättet hjälper det att man kontaktar mer med andra och frågar direkt.” (Simon). Josef
säger att han inte hade använt chatt även om det hade funnits.

Jag tror inte att det hade funkat. Det är ju då att om man har en tanke eller fråga så
måste man formulera den på ett bra sätt så att det blir tydligt för läraren vad man
menar och jag tycker att det är svårare än när man pratar. (Josef).

Enligt Josef hade diskussionsforum varit ett bättre alternativ ”för då har man möjlighet att
tänka efter lite och formulera sig så bra som det är möjligt.” (Josef). Vid en fråga om hur
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Josef känner inför videokonferenser berättar han att det troligtvis hade varit den bästa
kommunikationsformen för honom:

Det är ju det att det är lättare att formulera mig när jag pratar än när jag skriver, tar
längre tid när jag ska skriva. Och är det något jag inte förstår, eller min lärare inte
förstår, så kan man fråga på en gång. (Josef).

Alicia är mycket positiv till om det hade använts olika kommunikationsformer inom
distansutbildning. Hon säger att textchatt hade varit mycket bra ”för att jag behöver kunna
skriva och fråga saker, jag är verkligen i stort behov av att få veta och kunna fråga dem.”
(Alicia). Enligt Alicia hade det varit bra om det funnits tid avsatt på cirka en timme där
eleverna hade kunnat ställa frågor. Alicia bedömer att även diskussionsforum och
videokonferenser hade varit fördelaktiga inslag i distansutbildning. Men det är inte bara
kommunikationen med lärare och andra kursdeltagare som hon efterfrågar, utan även
kontaktvägar till övrig skolpersonal:

Det är många människor som sitter och skulle behöva någon att prata med och så tycker
man att det är omständligt och då behöver jag gå dit. Det är inte så lätt att få kontakt
och det är inte så lätt att kanske gå hit här och knacka på dörren, att våga säga hej jag
skulle behöva hjälp, utan då är det lättare när man är lite anonym först och bara kunna
skriva att det här är skitjobbigt för mig. Det hade jag behövt för några år sedan när jag
inte var så modig som jag är nu (Alicia).

Sammantaget kan konstateras att eleverna beskriver interaktionen inom
distansutbildningen som nästintill obefintlig och att den nästan uteslutande sker i skrift
med läraren. Eleverna efterfrågar mer kommunikation inom distansutbildningen, både
med lärare och med andra elever. I citatet ovan lyfter Alicia även en önskan om att
kunna få tag på någon när man behöver extra stöd. Elevernas tankar om vilka
kommunikationsformer som är att föredra skiljer sig åt och genomgående kan
konstateras att respektive elev föredrar den eller de kommunikationsformer där
sårbarheten inte utgör ett hinder för kommunikationen. Detta visar sig även genom att
eleverna ifrågasätter den stora mängden skriftlig kommunikation.

6.4 Upplevelse av sårbarhet
Elevernas sårbarhet skiljer sig åt, men språket utgör en fundamental del av sårbarheten för alla
utom Alicia. Sigrid berättar att hennes språkliga förmåga inte är den bästa, eftersom hon har
svårt att uttrycka sig i skrift och stavar felaktigt. ”När jag skriver får jag alltid en massa
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stavfel och sånt här och ibland har jag svårt att uttrycka det skriftligt och jag har väl inte så
stort ordförråd heller.” (Sigrid). Även läsningen vållar bekymmer för henne då hon läser
långsamt och har ett begränsat ordförråd. Ibland har hon även svårt att uttrycka sig muntligt.
Hon tycker att det fungerar bra att lyssna när någon pratar, men ljudböcker underlättar inte för
henne. Sigrid beskriver att hon och lärarna inte förstod varandra, men att det fanns vissa lärare
som hade förståelse för att hon har dyslexi och de skrev på ett annat sätt, utan krångliga ord
och med lite lättare meningar. När Sigrid mötte abstrakta begrepp och ord som hon inte
förstod gick hon in på uppslagsverk och försökte förstå innebörden, men hon beskriver att det
inte alltid var så lätt. När hon stötte på en mening som upplevdes som jättekrånglig vände hon
sig till specialläraren för att få förklaringar på ett annat sätt. Sigrid bad om att få komplettera
en uppgift muntligt, men det fick hon inte med hänvisning till att lärarna inte hade tid för att
det var så mycket annat. Om hon har problem med en uppgift säger hon att det fungerar bäst
för henne att få göra den muntligt, men om uppgiften är ganska lätt fungerar det skriftligt.

Muntligt fungerar bäst för mig om jag har problem med en uppgift, men om den är
ganska lätt då funkar det kanske med skrift. Det beror på instruktionen liksom. (Sigrid).

Simon berättar att han är bättre skriftligt än muntligt. Det svåraste för honom är att lyssna på
andra, eftersom olika människor har olika sätt att använda ord och uttal. ”Att lyssna på andra
det är svåraste saken för mig eftersom varje person har ett annat sätt att använda språk och
prata, använda ord och uttal.” (Simon). Han beskriver vidare att han använder lexikon för att
översätta nya ord och sedan gör han en lista över dem och repeterar dem. Josef uppger att han
har ett bra ordförråd. ”Jag har ett ganska stort ordförråd, så där är många latinska ord som jag
kan och fackliga ord.” (Josef). Han anser att abstrakta ord är svåra, men att han har en god
muntlig och skriftlig förmåga, bortsett från stavningen. Vad gäller läsningen så beskriver han
att den är tidskrävande, men läsförståelsen är god. Josef brukar slå upp nya ord och abstrakta
begrepp i uppslagsverk. Om det är långa och krångliga meningar brukar han be någon bekant
om hjälp. Han uppger at han lär sig av traditionell undervisning, så kallad
katederundervisning och även av filmer till skillnad från böcker som beskrivs som ett lite
svårare sätt att inhämta kunskap. ”Böcker är lite svårare, då måste det vara något jag tycker är
väldigt intressant för att det ska fastna.” (Josef). Kerstin berättar att hon inte har varit så social
och pratsam, vilket hon beskriver som att det beror på hennes språkliga sårbarhet, att hon har
blivit missförstådd av andra människor:
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Jag tror att jag inte har varit så pratsam, för att jag har blivit så missförstådd, vad jag har
sagt, de har vänt på meningarna ofta, andra som har lyssnat på mig ibland,
missuppfattat vad jag har sagt. Det är inte alltid så, men ibland, så det har nog gjort att
jag har blivit mindre social, för att jag inte vill bli missförstådd. (Kerstin).

Kerstin säger att hon har ett bra ordförråd, men missuppfattar meningar då hon hoppar över
ord när hon läser. Hon vänder på meningarna både skriftligt och muntligt och förmedlar
därför något annat än vad hon hade tänkt sig till omgivningen. ”Att jag missuppfattar
meningar ibland för att jag läser dem fel eller kanske har missat ett ord i meningen så det blir
helt fel.” (Kerstin). Hon berättar att hon är duktig på att lyssna och lär sig av att se snarare än
att läsa. ”Om jag tittar på videoklipp eller filmklipp eller hör lärarens röst så lär jag mig det
bättre än om jag läser själv.” (Kerstin). Hon förklarar att hon oftast behöver längre tid för att
svara på en fråga. Även när hon pratar med andra behöver hon tänka en stund för att veta
vilka ord hon ska använda. De flesta tror att hon är blyg, men hon menar att tystlåtenheten
beror på att hon har svårt att veta hur hon ska uttrycka sig. Hon beskriver detta enligt nedan:

Alltså de flesta tror att jag är blyg och tillbakadragen eftersom jag tar tid på mig och är
tystlåten, men det är väl inte alltid så, utan jag har svårt att veta vad man ska säga och
hur man ska uttrycka sig. (Kerstin).

Kerstin säger att det är viktigt att den hon pratar med frågar om den inte förstår och ger henne
tid att berätta vad hon menade. Hon brukar leta på internet när hon möter nya ord eller
abstrakta begrepp. Detta hjälper för det mesta och annars frågar hon någon annan, exempelvis
en klasskamrat. Om det är krångliga meningar går det dåligt och då behöver hon lärarens
hjälp, så att hon får meningens betydelse förklarad för sig. När hon gick distanskursen
mejlade hon läraren och skrev att hon inte förstod, men det hjälpte inte i det fallet. Det bästa
för henne är att träffa läraren. Hon berättar att hon inte klarar av att få in mycket information
på en gång, utan behöver en lugn takt och tydlighet. Kerstin lär sig av att se när andra gör
något istället för att enbart höra eller läsa. När hon läser så föredrar hon att samtidigt få texten
uppläst, för då lär hon sig mer än om hon bara sitter och läser. Alicia beskriver sin språkliga
förmåga som jättebra, eftersom hon förstår allt och tycker att hon kan förhålla sig väldigt bra
till dem hon pratar med. Språket är en stor fördel för henne och det gör att hon klarar ganska
mycket och vågar ta plats. ”Det blir också ett sätt att våga ta plats när man kan språket.”
(Alicia). Hon beskriver att hon har en god läsförståelse och det hon behöver utveckla språkligt
är sitt formella skrivande. Trots att Alicia har stora fördelar av sin språkliga förmåga, så
befinner hon sig i en sårbar lärsituation och hon berättar att detta medför att hon blir ledsen
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när hon av olika anledningar inte förstår uppgifter. Hon beskriver att hon behöver
anpassningar och att hon behöver kunna berätta för någon när hon känner att det blir jobbigt.
Eleverna tillfrågades om de valde att berätta om sin sårbarhet. Sigrid beskrev sin
sårbarhet för sin lärare när hon hade i uppgift att skriva en presentation om sig själv. Hon
valde att göra detta för att se om hon kunde få något erbjudande om stöd. Även Simon
berättade om sin sårbarhet. Det var kuratorn på skolan som sa att han kunde få hjälp och
därför träffade han läraren innan kursstart. Josef minns inte om han berättade om sin sårbarhet
för sin lärare, men han säger att han brukar göra det i förhoppning om att underlätta
studiegången med förlängd provtid och tillgång till alternativa verktyg. Kerstin berättar att
hon inte hade genomgått sin läs- och skrivutredning när hon gick distanskursen, men att det
var under distansstudierna som hon började misstänka att hon hade en språklig sårbarhet,
eftersom hon inte förstod. Nu när hon vet var i sårbarheten ligger, så berättar hon alltid för
sina lärare, så att hon kan få fler förklaringar och möjlighet att ställa frågor på det som hon
inte förstår. Alicia beskriver att hon inte ville be om hjälp till en början, för hon har alltid
utgått från att det är fel på henne, men när hon inte förstod valde hon ändå att berätta detta för
läraren. Nedan följer hennes resonemang:

Jag har liksom tänkt att nu när jag börjar på Komvux så kan jag ändra det här felet, då
kan jag gå in och bara göra det, men sen kände jag ändå när jag satt där att jag kan inte
det. (Alicia).

Alicia bad inte om hjälp i alla kurser och det berättar hon att berodde på att hon inte behövde
extra hjälp i alla kurser, men när hon inte förstod uppgifter valde hon att berätta om sin
sårbarhet, för hon tänkte att hon inte mår bra av att bära på det och säger även att ”om inte jag
ska våga visa det så kan jag ju inte heller förvänta mig att någon annan ska kunna hjälpa mig.”
(Alicia).
I vissa distanskurser gjordes extra anpassningar för några elever. En av eleverna har haft
förlängd provtid. Hon har även blivit erbjuden inläst litteratur, men hon berättar att det inte är
användbart med anledning av att hon har koncentrationssvårigheter. En annan elev har använt
ett program som heter Zoomtext för att kunna förstora texter och detta beskrivs som ett
hjälpsamt program. Det finns en funktion så att text kan bli uppläst, men eleven använder inte
den funktionen eftersom läsning är att föredra framför att lyssna. En av eleverna beskriver att
han inte kommer ihåg om han fick några extra anpassningar och han minns inte heller om han
frågade efter detta. Två av eleverna beskriver att de inte fick några anpassningar och Alicia
berättar att hon mejlade sin lärare och frågade om de kunde träffas för att hon gärna ville
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presentera sig och prata om sårbarheten, men hon fick aldrig något svar på sitt mejl. Hon
säger att ”om man är som jag och behöver mycket hjälp så kommer du längre om du får sitta i
skolan och göra allt arbete.” (Alicia).

6.5 Sammanfattande resultat från intervjuerna
Sammanfattningen av resultaten tar dels upp vad som framkom från flera av eleverna, dels
exempel som respektive elev tagit upp under intervjun. Se figur 8 nedan, som sammanfattar
resultat om distansutbildning från de fem intervjuerna.

Sammanfattande resultat om distansutbildning
Sigrid

Simon

Josef

Kerstin

Alicia

Incitament
Distansutbildning
Tillgänglighet

Kom ej in på
skolförlagd
kurs.
Både krångliga
och
strukturerade
kurser. Läser.
Gör allt själv,
ingen som
berättar. Svårt
att få hjälp.
Långa
instruktioner
och rörig
lärplattform.

Spännande
att göra
något nytt.
Svårt att
förstå
uppgifternas
ordning.
Eleverna
kämpar
själva med
uppgifterna.

Skolförlagd kurs
erbjöds ej.

Skolförlagd kurs
erbjöds ej.

Saknar
undervisning.
Vill ha
uppdelade
uppgifter och
kontinuerlig
kontakt med
läraren.
Komplicerad
lärplattform.

Delaktighet

Jag har typ inte
pratat med
någon. Föredrar
muntlig
kommunikation.
Har ej kontakt
med andra
elever. Kände
mig ganska
isolerad. Vill ha
kontakt med
andra elever.

Exkluderad,
saknar lektioner.
Till 98% var det
individuellt.
Mejlat och
pratat i telefon
med läraren ett
fåtal gånger.
Skriftlig
kommunikation
är problematisk.
Vill ha kontakt
med andra
elever.

Sårbarhet

Svårt att
uttrycka mig i
skrift, ibland
även muntligt.
Har inte så stort
ordförråd och
läser långsamt.
Hade behövt ges
möjlighet att
komplettera
muntligt.

Mejlkontakt
med läraren.
Ensam.
Saknar den
direkta
kontakten
med elever
och lärare.
Gjorde alla
uppgifter
själv. Vill ha
kontakt med
andra och
kunna ställa
frågor.
Är bättre
skriftligt än
muntligt.

Svårt att förstå
skriven text.
Behövde få
uppgifterna
förklarade, men
förstod
inte lärarens
svar. Vill få
respons längs
vägen. Saknades
enhetlighet i
olika kursers
lärplattform.
Satt hemma
själv med boken
och gjorde
uppgifterna.
Skriftlig
kommunikation
med läraren.
Läste hemma.
Det var ju inte i
någon social
miljö.

Av familjeskäl,
för att kunna vara
flexibel med tider.
Skäms när jag
inte förstår och
det blir jobbigt för
läraren. Otydliga
instruktioner. Vill
att uppgifter är
avgränsade och
strukturerade. Vill
både kunna mejla
och ringa läraren.
Viktigt med
slutdatum för
uppgifter.
Mycket ensam.
Kommunikatione
n bestod av mejl
och några
lektioner där man
satt själv och
jobbade. Vill
diskutera med
andra människor.
Vill kommunicera
med lärare, elever
och övrig
skolpersonal.

Har ett stort
ordförråd, men
abstrakta ord är
svåra.
Läsningen är
tidskrävande,
men förståelsen
är god. Föredrar
katederundervis
ning och filmer
framför böcker.

Har blivit
missförstådd
och därför
dragit mig
tillbaka socialt.
Bra ordförråd,
men missförstår
meningar och
har svårt att
uttrycka mig.
Lär mig mest av
att lyssna.

God läsförståelse,
men behöver ändå
anpassningar och
behöver kunna
berätta för någon
när det blir
jobbigt. Har alltid
utgått från att det
är fel på mig.

Figur 8. Sammanfattande resultat om distansutbildning från de fem intervjuerna.
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Eleverna i sårbarhet beskriver hur de upplever tillgänglighet i distansutbildningen. De berättar att det
var krångligt, rörigt och jättemycket skriftlig information. De ansåg att instruktionerna var

långa, att uppgifterna var krångliga och att det var svårt att förstå vilka uppgifter som skulle
göras i vilken ordning samt att det var svårt att få hjälp och att det kunde ta flera dagar innan
läraren svarade när de ställde frågor. Mejlkontakt beskrivs som otillräckligt och eleverna vill
både kunna mejla och ringa sin lärare. I kurserna uppger eleverna att det är mycket att läsa
och flera av dem säger att de har svårt att förstå skriven text. Distansutbildning kräver enligt
eleverna ett stort egenansvar och de menar att avsaknaden av lärarkontakt gör att de upplever
distansutbildning som mindre tillgänglig än skolförlagd utbildning. Eleverna saknar
undervisning i distansutbildningen och efterfrågar genomgångar av läraren och de vill även
ges möjlighet att ställa frågor samt få respons på det de gör. Lärplattformarnas tillgänglighet
skiljer sig enligt eleverna väsentligen åt både mellan olika och inom samma lärplattform, men
det framkommer även att kurserna på vuxenutbildningen upplevs som röriga, men att kurserna
på NTI upplevs som strukturerade. Eleverna önskar strukturerade kurser där lärarna lägger ut
uppgifter vecka efter vecka och anger vilka sidor som ska läsas. Eleverna efterfrågar
kontinuerlig respons, men berättar att de framförallt har fått skriftlig respons efter avslutade
uppgifter.
Interaktionen inom distansutbildningen är enligt eleverna nästintill obefintlig och sker
nästan uteslutande i skrift med läraren. Sigrid berättar att hon i princip inte har pratat med
någon och att hon saknar kontakten med andra elever. Simon berättar att han har haft
mejlkontakt med läraren, men att distansstudierna har fått honom att känna sig ensam. Han
saknar den direkta kontakten med elever och lärare. Även Josef betonar ensamheten och säger
att han kände sig exkluderad. Han menar att till 98% var det individuellt, men att han skulle
vilja ha kontakt med andra elever. Han berättar vidare att den kommunikation som har ägt
rum i kursen är att han har mejlat och pratat i telefon med läraren ett fåtal gånger. Kerstin
beskriver också ensamheten inom distansutbildningen och säger att det inte har varit någon
social miljö. Hon berättar att hon satt hemma själv med boken och den kommunikation som
ägde rum var skriftlig kommunikation med läraren. I likhet med övriga elever är ensamheten
det som framträder tydligast i Alicias beskrivningar. Hon säger att hon kände sig mycket
ensam och att hon vill kunna diskutera med andra människor, både lärare, elever och även ha
kontakt med övrig skolpersonal. Hon berättar att kommunikationen i distansutbildningen
bestod av mejl och några lektioner där kommunikationen var nästintill obefintlig eftersom
eleverna satt själva och jobbade med sina uppgifter. I intervjuerna beskriver eleverna således
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samstämmigt den ofrivilliga ensamheten och avsaknaden av delaktighet. Eleverna efterfrågar
mer kommunikation inom distansutbildningen, både med lärare och med andra elever och de
ställer sig kritiska till den stora mängden skriftlig kommunikation.
Eleverna i sårbarhet resonerar kring utmaningar och vad som gynnar deras lärande inom
distansutbildning. Alla utom Alicia menar att den stora mängden skriven text är en bidragande
orsak till att distansutbildningen upplevs som svår. Sigrid säger att hon hade behövt ges
möjlighet att komplettera muntligt, men detta tillgodosågs inte i distansutbildningen. Josef
förklarar att det är bekymmersamt för honom när han är utlämnad till att läsa på egen hand
och han menar att han hade behövt undervisning i distanskursen. Kerstin beskriver att hon
saknar möjligheten att se och lyssna istället för att enbart läsa i distansutbildningen. Alicia
berättar att hon behöver stöd, framförallt att kunna berätta för någon när det blir svårt. Hennes
utgångspunkt har alltid varit att det är fel på henne och hon skäms när lärare inte kan förklara
så att hon förstår. I intervjuerna framkommer att det gjordes extra anpassningar i några
distanskurser, exempelvis förlängd provtid, inläst litteratur samt textförstoringsprogram.
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7. Teoretisk analys
Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om distansutbildningen inom den
kommunala vuxenutbildningen med fokus på tillgänglighet och delaktighet.
Frågeställningarna utgör underlag för de underrubriker som skapats i den teoretiska analysen.
Under respektive rubrik lyfts vad som främst framträder i intervjuerna. Den teoretiska
analysen sker under varje rubrik med utgångspunkt i att lärande sker i möten och interaktion
samt utifrån komplexitetsteorin.

7.1 Tillgänglighet
Ensamheten är det som tydligast framkommer i elevernas beskrivning av sina upplevelser av
den kommunala vuxenutbildningens distansutbildning. Samhörigheten med andra elever
beskrivs som i stort sett obefintlig och eleverna upplever även att läraren inte vägleder dem i
deras kunskapsutveckling. Ensamheten som beskrivs av eleverna vittnar om att de upplever
att distansutbildningen saknar lärare som undervisar och eleverna beskriver att de är
utlämnade till att genomföra uppgifter på egen hand, då läraren har reducerats till att vara en
bedömande lärare. Enligt eleverna har läraren i distansutbildningen upphört i sin roll som
undervisande lärare och övergått till att bli en person som lägger ut uppgifter i en lärplattform.
När distansutbildning bedrivs på detta sätt är det egentligen ingen undervisning som bedrivs,
utan en form av examination som sker på distans.
Lärarprofessionen tycks vara fast i normer om vad utbildning är och hur den ska
bedrivas. Lärarna tar inte hänsyn till att tekniken erbjuder nya möjligheter och att det finns
många alternativa verktyg till förfogande. Enligt Ringarp (2011) påverkar
samhällsförändringarna skolan så att denna förändras och detta leder till en
professionsutveckling, men avseende distansutbildning tycks samhällsförändringarna ha gått
så fort att lärarprofessionen inte har följt med i utvecklingen.
Verkligheten är komplex och enligt Biesta (2010) innebär komplexitetsteorin att det hela
tiden sker inskränkningar i denna komplexitet. I formell utbildning minskas komplexiteten i
mänsklig inlärning och i distansutbildningen har komplexitetsreduktionen delvis fått negativa
följder för individen eftersom det sätt som lärande kanaliseras minskar elevernas möjligheter
att fullfölja sina studier. Den komplexitetsreduktion som bygger på att eleverna får ett antal
uppgifter som de förväntas lösa mer eller mindre på egen hand utan föreläsningar och
diskussionsmöjligheter är negativ ur ett tillgänglighetsperspektiv. Detta belyses bland annat
av Sigrid som säger att hon lär sig mer i skolförlagd utbildning eftersom där ges undervisning
och möjlighet att diskutera. I intervjuerna framkommer att eleverna upplever att både
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undervisning och diskussionsmöjlighet med såväl lärare som andra elever saknas, vilket gör
att distansutbildningen har genomgått en komplexitetsreduktion där läraren har reducerats till
att vara en bedömande lärare snarare än en lärare som bedriver undervisning i en social
kontext.
Grundförutsättningarna inom distansutbildning är enligt eleverna väldigt olika. Att
lärplattformen skiljer sig markant åt skulle kunna bero på ett otillräckligt kollegialt lärande.
Att diskutera hur lärplattformar kan utformas och hur distansutbildning kan bedrivas på ett
optimalt sätt skulle kunna resultera i en samsyn med gemensamma strategier och enhetlighet i
lärplattformens utformning. Eleverna önskar att det fanns en gemensam struktur i
lärplattformen, så att lärarna lägger upp denna enligt samma grund. Distanskurserna har enligt
eleverna uppgifter som examineras på olika sätt, men hur examinationen sker beror snarare på
läraren och vad denna säger sig ha tid för än på elevens behov. Lärarna skulle behöva
reflektera över vad de gör och varför de gör som de gör inom distansutbildningen. Nilsen,
Nordström och Ellström (2012) skriver att reflektion är en grund för att integrera
forskningsbaserad kunskap med befintlig praxisbaserad kunskap. Även Otto m.fl. (2009)
framhåller reflektionens betydelse och poängterar att det professionella sociala arbetet
förutsätter reflexiva förmågor.

7.2 Delaktighet
Eleverna beskriver genomgående att de upplever avsaknad av relation och interaktion i
distansutbildningen. Aspelin (2017) betonar att relationell pedagogik är ett mångdimensionellt
begrepp och att exempel på nyckelbegrepp inom den relationella pedagogiken är relation,
dialog, möte, förhållningssätt och profession. En konklusion av den ensamhet eleverna
beskriver är att det är just den relationella pedagogiken som brister inom distansutbildningen
och detta leder till omfattande brister avseende utbildningens tillgänglighet. Det sätt som
distansutbildningen bedrivs på går stick i stäv med beskrivningen av relationell pedagogik
som enligt Aspelin (2017) grundar sig på föreställningen om människan som relationell och
därmed betraktas både utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser. I centrum
för den relationella pedagogiken står mellanmänskliga, personliga möten. Men den
kommunala vuxenutbildningens distansutbildning präglas enligt elevernas beskrivningar
istället av ett icke-möte, en ensamhet som ökar sårbarhet. Von Wright (2006) skriver att
undervisning betraktas inte enbart som ett sätt att överföra kunskaper eller att motivera elever,
utan det är ett relationellt fenomen. Eleverna i den kommunala vuxenutbildningens
distansutbildning önskar mer vägledning av läraren och de är även positiva till att ha kontakt
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med andra elever. Distansutbildningen bygger enligt eleverna inte på relationsprocesser som
grund för utbildning, undervisning och lärande, vilket troligtvis ligger till grund för att orsaka
den ensamhet som eleverna beskriver. Att tillgängligheten och delaktigheten brister avsevärt
medför en övervägande risk att eleverna som är i en sårbar lärsituation misslyckas och att de
inte når kunskapskraven.
I intervjuerna framkommer tydligt att eleverna upplever att lärarna kommunicerar i
ytterst liten omfattning med sina elever och den kommunikation som äger rum är nästan
uteslutande skriftlig. Eleverna menar att ensidigheten på skriftlig kommunikation är
problematisk för elever i sårbarhet, i synnerhet för elever i språklig sårbarhet. Bristen på en
frekvent och varierad kommunikation är problematisk, eftersom kunskap, lärande och
undervisning blir till i relationer. Von Wright (2006) påpekar att om en elev inte når
kunskapskraven ska fokus inte riktas mot begränsningar hos eleven, utan mot den
kommunikativa situationen, undervisningen och inlärningssituationen. Genom att låta lampan
lysa på tillgänglighet och delaktighet möjliggörs ett proaktivt arbete istället för ett reaktivt
arbete. Fokus ligger med ett relationellt och proaktivt synsätt på möjligheter istället för
svårigheter och alternativa vägar istället för hinder. Istället för att säga till elever i sårbarhet
som studerar på distans att denna utbildningsform inte passar för dem måste således
utbildningen förändras både ur ett tillgänglighets- och delaktighetsperspektiv, så att
sårbarheten minskar och eleverna ökar sina möjligheter att fullfölja sina studier.
Enligt Bietsa (2005) ska en pedagogisk relation präglas av förtroende och ansvar.
Begreppen trust without ground och responsibility without knowledge introduceras som ett
sätt att beskriva utbildningen och dess pedagogik. Lärande medför alltid en risk och därför är
förtroende en viktig beståndsdel i pedagogiska situationer och relationer. I distansutbildningen
utsätter eleverna sig för en risk och det bygger på ett förtroende för läraren, men enligt
elevernas beskrivningar av sina upplevelser, så lever läraren sällan upp till detta
ansvarstagande. Lärande är komplext och det går inte att på förhand ange läranderesultat.
Responsibility without ground innebär att lärarna bär ett enormt ansvar för kvaliteten på
undervisningen, för att möta elevens behov samt för att bidra till att eleven utvecklas som en
unik människa. Lärande medför således alltid en risk och därför är förtroende en viktig
beståndsdel i pedagogiska situationer och relationer.

7.3 Sårbarhet
Eleverna uppfattar sig som att de är ett problem, att de inte passar in i mallen och därmed ser
de sig själva som bärare av problemet. Eleverna beskriver enbart sårbarheten som att den
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finns inom dem och inte som en del av systemet. Ett exempel på detta är Alicia som säger att
”om man är som jag och behöver mycket hjälp så kommer du längre om du får sitta i skolan
och göra allt arbete”. Detta vittnar om att det är eleven som anser att denna ska anpassa sig
efter utbildningen snarare än att det är utbildningen som ska anpassas efter eleven.
Bilden eleverna ger av sig själva genomsyras av ett kategoriskt perspektiv, vilket
Nilholm (2005) beskriver som ett individualistiskt perspektiv där elever anses vara bärare av
brister. Eleverna skulle istället ha kunnat beskriva sårbarheten i enlighet med det relationella
perspektivet, där specialpedagogiska behov betraktas som sociala konstruktioner istället för
brister hos individen. I ett pedagogiskt sammanhang innebär detta att problemen inte finns hos
individen, utan de skapas av skolan som system. I likhet med Nilholm (2005) beskriver även
Rosenqvist (2007) att i det relationella perspektivet betraktas miljön och kontexten som
anledningar till att svårigheter kan komma att förknippas med elever. Följden av detta synsätt
är att elever inte har svårigheter, utan de är i svårigheter och det medför att det inte är
eleverna, utan undervisningen som differentieras. I sina beskrivningar av distansutbildningen
är eleverna således låsta vid ett kategoriskt perspektiv, vilket troligtvis är en följd av
erfarenheter både från tidigare och nuvarande skolgång.
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är relationen avgörande för att eleven ska välja att
berätta om sin sårbarhet. Detta lyfts bland annat av Plantin Ewe (2018) som skriver att
specialläraren behöver ha god pedagogisk och didaktisk kunskap samt en god relation till
eleven. En god relation skapar förutsättningar för ett givande samtal där eleven vågar beskriva
sin kunskap och kommunicera sina behov så att specialläraren vid behov kan leda och ge stöd.
Att skapa en god relation är beroende av kontexten och inom distansutbildning, när parterna
inte ser varandra och hör varandra i samma utsträckning som i skolförlagd utbildning är det
relationella annorlunda, men sannerligen inte mindre viktigt. När mötet sker genom skriven
text i en övergång från det direkta till det indirekta blir sårbarheten större och därmed blir
relationen ännu viktigare för att minska det glapp som kan uppkomma mellan elevens
förutsättningar och skolans krav. Det relationella perspektivet utgår enligt Nilholm (2005)
från att specialpedagogiska behov är sociala konstruktioner och inte brister hos eleven.
Problemen ska alltså inte sökas hos eleven, utan de skapas av skolan som system. Det är inte
eleverna utan undervisningen som måste anpassas. Utgångspunkten i det relationella
perspektivet är att pedagogik och specialpedagogik är två sammanlänkande delar, vilket bland
annat visar sig genom att specialpedagogiska förändringar i elevens lärmiljö kan ha en
påverkan på den pedagogiska situationen som helhet. Genom ett proaktivt arbete med fokus
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på tillgänglighet och delaktighet för att minska sårbarhet i distansutbildning finns således en
omfattande utmaning full av möjligheter.

7.4 Sammanfattning
Incitament distansutbildning
Pedagogisk
tillgänglighet
Delaktighet

Sårbarhet

Lärande i möten och
interaktion

Komplexitetsteorin

Relationella faktorer nämns ej.
Bristande tillgänglighet pga.
ensamhet och avsaknad av
undervisning.
Bristande delaktighet pga.
avsaknad av interaktion och
relation.
Sociala konstruktioner.

Möjliggör flexibilitet.
Proaktivt och reaktivt.

Figur 9. Sammanfattning av den teoretiska analysen

66

Fysiska möten asynkron/synkron.

Nästan uteslutande skriftlig
kommunikation och avsaknad av
lärande i möten och interaktion
ökar sårbarhet.

8. Diskussion
Ämnesområdet för denna studie har valts med utgångspunkt i Skolinspektionens
kvalitetsgranskning (2014) där kritik riktas mot den kommunala vuxenutbildningens
distansutbildning i flera avseenden. Bland annat gör utformningen av utbildningen att det
ställs höga krav på studiedisciplin och självständighet och eleverna har behov av mer
lärarledd tid och mer stöd än det som vanligtvis erbjuds. Skolinspektionen (2015) kritiserar
även att det endast i undantagsfall förekommer gemensamt lärande och interaktion mellan
eleverna. Elevperspektivet behöver enligt Catalano (2014) lyftas, så att det framkommer hur
elever som har funktionsvariation upplever distansutbildning.
Studiens empiri bygger på semistrukturerade intervjuer med fem elever i sårbarhet inom
den kommunala vuxenutbildningen och i intervjuerna riktas ljuset på hur eleverna i sårbarhet
upplever tillgänglighet och delaktighet inom distansutbildningen. Studien har en hermeneutisk
ansats och bygger på tolkningar där allmänna egenskaper och sammanhang läses in i enskilda
förhållanden.

8.1 Metoddiskussion
Studien grundar sig på semistrukturerade intervjuer med fem elever i sårbarhet inom den
kommunala vuxenutbildningen. Metoden bedöms som relevant eftersom studien strävar efter
att ge förståelse för hur elever i sårbarhet upplever tillgänglighet och delaktighet i
distansutbildning. I intervjusituationen svarade eleverna ibland ganska kortfattat och därför
kom majoriteten av följdfrågorna till användning. För att undvika språkliga missförstånd och
oklarheter ställde jag vid flera tillfällen frågor till eleverna för att få svar på om jag hade
uppfattat deras beskrivningar korrekt.
En nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande och urvalet begränsades därmed till
fem elever. Intervjuerna fick tack vare den stora mängden följdfrågor ett djup och trots att
eleverna gav individuella exempel, så fanns det ändå stor enhetlighet i deras svar, vilket tyder
på att det finns en mättnad i empirin. Studien är trots allt begränsad och de slutsatser som kan
dras avser elevernas föreställningar om utbildningens praktik. Eleverna beskriver
samstämmigt att de upplever ensamhet samt stora brister gällande tillgänglighet och
delaktighet, vilket gör att viss kvalitativ generaliserbarheten är möjlig. Studiens svaghet är
således att den begränsar sig till några enstaka fall, men studien bedöms vara värdefull
eftersom den trots sina begränsningar innehåller lärdomar som är viktiga att föra fram.

67

8.2 Resultatdiskussion
I intervjuerna framkommer två incitament för att studera på distans, nämligen att det är
spännande att prova något nytt samt att det möjliggör flexibilitet med tider. I tre av de fem
intervjuerna tar eleverna upp att deras enda incitament att läsa på distans var att det inte fanns
något annat alternativ eftersom deras kurs inte fanns på distans eller för att de inte kom in på
den skolförlagda kursen.
I denna studie är utgångspunkten att lärande sker i möten och interaktion, både inom
skolförlagd utbildning och inom distansutbildning. I elevernas beskrivningar av incitament för
att studera på distans framkommer inget resonemang om det som Aspelin (2017) menar är
centralt inom den relationella pedagogiken, nämligen mötet mellan lärare och elev. I en av
intervjuerna framkommer att ett incitament för att studera på distans är att detta möjliggör
flexibilitet med tider. Enligt Biesta och Osberg (2010) öppnar utbildning vägar och
möjligheter samtidigt som den begränsar och stänger sätt att agera och sätt att vara. Sett med
komplexitetsteorin för ögonen innebär elevens beskrivning av distansutbildningen att denna
uppfattas som mer tillgänglig än skolförlagd utbildning när det gäller flexibilitet med tider.
Med någon form av sårbarhet i bagaget skulle distansutbildning kunna vara ett
alternativ, eftersom det kan ge en känsla av att utbildingen är individanpassad och att
studieformen även gör det möjligt att undvika att bli jämförd med andra elever i realtid. De
elever som aktivt valde att studera på distans angav flexibilitet och att det var ett sätt att testa
något nytt, men för merparten var studier på distans inget aktivt val, utan det enda som av
olika anledningar erbjöds. Skolverket (2017) beskriver att distansutbildning möjliggör
flexibilitet i tid och rum, men samtidigt att distansutbildning ställer höga krav på såväl
språklig och kommunikativ förmåga som studiedisciplin och självständighet. Mot bakgrund
av detta ställs krav på möjligheter till interaktion, handledning och stöd, något som till stor del
tycks saknas. Det som kan ses som flexibilitet kan samtidigt av vissa elever och i vissa lägen
upplevas som otydlighet och kanske till och med otrygghet. Eleverna beskrev att de kände en
oro inför sina studier på grund av avsaknaden av fysiska möten samt att kommunikationen
skulle ske via webben. Ingen av eleverna studerade på distans för att de ville kombinera jobb
med studier. Av dem som aktivt valde studier på distans var det inte heller för att de trodde att
den upplevda sårbarheten skulle vara mindre i distansutbildning jämfört med skolförlagd
utbildning. Här finns en skillnad i jämförelse med elever i social sårbarhet, ofta kallad social
fobi, där studier visat att elever och föräldrar söker sig till distansutbildning när det antingen
finns en beteendeproblematik hos eleven eller när stödet i skolförlagd utbildning brister
(Beck, Egalite & Maranto, 2014; Marteney & Bernadowski, 2016). För de elever som inte
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aktivt valt att läsa på distans är det rimligt att vänta sig en lägre grad av motivation eller
angelägenhet i mötet med distansutbildning.
Eleverna i sårbarhet beskriver en bristande tillgänglighet och avsaknad av delaktighet. I
intervjuerna framkommer att distansutbildningen upplevdes som krånglig, rörig och bestod av
jättemycket skriftlig information. I kurserna uppger eleverna att det är mycket att läsa och
flera av dem säger att de har svårt att förstå skriven text. Distansutbildning kräver enligt
eleverna ett stort egenansvar och de menar att avsaknaden av lärarkontakt gör att de upplever
distansutbildning som mindre tillgänglig än skolförlagd utbildning. Eleverna saknar
undervisning i distansutbildningen och de menar att interaktionen inom distansutbildningen
nästintill är obefintlig och sker i skrift med läraren. Eleverna saknar kontakt med andra elever
och de beskriver samstämmigt att distansutbildningen medför ofrivillig ensamhet och
avsaknad av delaktighet. Eleverna efterfrågar mer kommunikation inom distansutbildningen,
både med lärare och med andra elever och de ställer sig kritiska till den stora mängden
skriftlig kommunikation.
Ensamheten är det som framgår tydligast när eleverna beskriver hur de upplever
distansutbildningen och det är enligt Bagga-Gupta, Dahlberg och Winther (2016)
problematiskt att eleven förväntas ta ett stort ansvar för sin egen integration. För att undvika
denna problematik är det nödvändigt att arbeta proaktivt, så att samtliga elever inkluderas.
Att interaktionen inom distansutbildningen nästintill är obefintlig och nästan uteslutande sker
i skrift med läraren vållar bekymmer för elever i sårbarhet. Det är inte enbart eleverna i
språklig sårbarhet som beskriver ensidigheten i den skriftliga kommunikationen som
försvårande, utan det gäller även elever där sårbarheten är av annan karaktär. Språket är
grunden i utbildning, både inom distans och skolförlagd utbildning. En förutsättning för att
språket och tänkandet ska utvecklas är enligt Vygotskij (2010) delaktighet, det vill säga social
kommunikation. Även Olivestam och Ott (2010) resonerar på ett liknande sätt och framhåller
att gruppen är av fundamental betydelse för individens utveckling och att språket är redskapet
för lärandet, vilket sker i interaktion med andra människor. Ensamheten som eleverna
beskriver får alltså som konsekvens att möjligheterna till lärande minskar. För elever i
sårbarhet kan denna ensamhet bli det som ligger till grund för att de inte kan fullfölja sin
utbildning och därmed riskerar de att ställas inför ett nytt misslyckande.
Eleverna upplever att de får många uppgifter som de ska klara att göra på egen hand och
avsaknaden av lärarkontakt gör att distansutbildningen blir mindre tillgänglig än skolförlagd
utbildning. Detta ligger i linje med den kritik som framkom i Skolinspektionens
kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2014), nämligen att distansutbildningen ställer höga
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krav på studiedisciplin och självständighet och att det inte erbjuds tillräckligt mycket lärarledd
tid och stöd är således fortfarande angelägna utvecklingsområden. Skolinspektionen (2015)
gjorde bedömningen att både förfarandet och tidsvillkoren som utbildningen bedrivs på måste
anpassas efter eleven samt att läraren måste följa och stödja eleven i dennas
kunskapsutveckling. Detta är alltså fortfarande högst aktuella utvecklingsområden i
distansutbildningen. Eleverna berättar vidare att instruktionerna i princip alltid är skriftliga
och de upplevs som ”krångliga, luddiga, otydliga, ostrukturerade och långa samt att de
innehåller svåra begrepp”. Detta vittnar om att det proaktiva tillgänglighetsarbetet har brustit
och att eleverna därför hamnat i behov av reaktivt tillgänglighetsarbete i form av extra
anpassningar och stöd, något som de inte upplever sig ha fått, trots att det tydligt framgår av
Skollagen (2010) att den ordinarie undervisningen omedelbart ska anpassas så fort en elev
riskerar att inte nå kunskapskraven.
Med utgångspunkt i Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell
(SPSM, 2016) kan konstateras att distansutbildningens tillgänglighet brister på samtliga
punkter. Den fysiska tillgängligheten borde i distansutbildningen innebära elevernas förmåga
att orientera sig på lärplattformen. Den bristande strukturen och ensidigheten i skriftlig
kommunikation riskerar att bli ett hinder för eleverna att ta del av utbildningen.
Distansutbildningens kvalitet avgörs utifrån tydlighet i struktur. Distansutbildningar är
känsligare för brister i strukturen, eftersom det är svårt att lägga märke till och korrigera
missförstånd när det sällan sker fysiska möten. Gallardo, Heiser och Arias McLaughli (2015)
lyfter ett antal aspekter som bidrar till en ökad tillgänglighet inom distansutbildning. Det är
fördelaktigt om uppgifter är väl avgränsade och indelade i sekvenser, som innehåller bilder
som har ett tydligt syfte och som nyttjar färger för att betona ord. Det är betydelsefullt att
läraren erbjuder elever handledning. Det är även viktigt att arbeta för att minska den känsla av
isolering som finns inbyggd i distansutbildningens miljö och tillvarata möjligheten att vägleda
eleverna i synkrona diskussioner. Eleverna önskar handledning från läraren, så att de får hjälp
med krångliga begrepp samt ges tillfälle att gå igenom de skriftliga instruktionerna. Eleverna
berättar att de upplever uppgifter som tillgängliga då de är avgränsade, strukturerade och
tydliga, exempelvis att de presenteras i punktform. Eleverna har ingen erfarenhet av att texter
har olika typsnitt och färg, men de tror att det hade underlättat för dem. Enligt eleverna är en
lärplattform tillgänglig när denna har en tydlig struktur och när lärarna lägger ut uppgifter
vecka efter vecka med slutdatum och anger vilka sidor som ska läsas. De flesta av elevernas
önskemål för att öka tillgängligheten i distansutbildningen skulle gynnas av ett proaktivt
tillgänglighetsarbete samt att det proaktiva arbetet vid behov kompletteras med ett reaktivt
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arbete. Den fysiska tillgängligheten med fokus på struktur går nästan obemärkt över i en
pedagogisk tillgänglighet, som innebär att de som arbetar inom skolan skall ha kunskap om
adekvata pedagogiska anpassningar och stödåtgärder.
Den sociala tillgängligheten handlar om att eleven ska ges möjlighet att delta i samspel
och kommunikation med både lärare och andra elever, något som i princip är obefintligt i
distansutbildningen, bland annat eftersom möjlighet till kommunikation med andra elever
saknas. Dessutom är den kommunikation som sker med läraren nästan uteslutande skriftlig
och enligt eleverna inskränker den sig i stort sett till att handla om bedömning av uppgifter
istället för att fungera som en vägledning i elevens utbildning. Detta står i kontrast till den
beskrivning Aspelin (2018) ger av det relationella perspektivet och undervisningens kärna,
det vill säga att budskapet i undervisningen inte ligger i innehållet och inte hos läraren eller
hos eleven, utan i huvudsak i det gemensamma meningsskapandet. Det handlar alltså om
undervisningens mellanrum, således mötet mellan lärare och elev. Eleverna förstår begreppet
”tillgänglig utbildning” som att läraren har genomgångar och att eleverna ges tillfälle att ställa
frågor och få respons på uppgifter. Det framkommer önskemål om regelbunden undervisning
via Skype med motiveringen att direktkommunikation gör att det går att ställa frågor direkt
när något är oklart.
I läroplanen för vuxenutbildningen (2017) framgår att utbildningen ska vara tillgänglig,
vilket innebär att varje elev ska mötas utifrån sina behov och förutsättningar. Det kan dock
ske både genom ett proaktivt arbete, det vill säga att förebygga hinder i lärmiljön, och genom
ett reaktivt arbete, det vill säga enskilda insatser, ofta specialpedagogiska, till elever som
redan visat tecken på sårbarhet. Bagga-Gupta, Dahlberg och Winther (2016) visar exempel på
det proaktiva arbetet ka vara att kurser är välplanerade och att eleverna får tillgång till
föreläsningsmaterial både i förväg och efteråt. I det proaktiva arbetet ingår även att
tillgängliggöra innehåll genom multimodalitet och tydliga instruktioner. Fokus i det proaktiva
arbetet flyttas från insatser riktade till enskilda elever i sårbarhet till att möjliggöra lärande för
alla.
Ett proaktivt arbete i distansutbildning handlar enligt Roberts, Crittenden och
Crittenden (2011) om att bedriva tillgänglig kursdesign med hänsyn till elevernas förväntade
behov. Detta i motsats till att kursen görs tillgänglig enbart genom anpassningar och
stödåtgärder i relation till enskilda elever i sårbarhet, det vill säga ett reaktivt arbete. Att fokus
ligger på ett proaktivt tillgänglighetsarbete innebär dock inte att det reaktiva arbetet
försvinner. Utbildning är ett komplext fenomen och måste för att bli tillgänglig för alla ha en
beredskap inför det faktum att det inte fullt ut går att förutse alla elevers behov. Därför
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kommer det alltid att behövas både proaktiva och reaktiva insatser i möte med utmaningar och
sårbarhet. Tankegången ligger i linje med det resonemang som förs av Warwick, Mercer och
Kershner (2013), att indirekt scaffolding är att föredra, men att det inte motsäger behovet av
direkt scaffolding som ett individanpassat stöd. Ett sätt att öka tillgängligheten i
distansutbildningen skulle således kunna vara att arbeta utifrån scaffolding. Warwick, Mercer
och Kershner (2013) gör en distinktion mellan begreppen direkt och indirekt scaffolding.
Direkt scaffolding definieras som kontinuerligt stöd där lärare medverkar i elevers
problemlösning och indirekt scaffolding beskrivs som lärarens utformande av uppgiften för att
begränsa frihet/variabler så att eleven löper mindre risk att misslyckas. Begreppet scaffolding
är intressant att koppla till tillgänglighet eftersom direkt scaffolding finner sin motsvarighet i
reaktivt tillgänglighetsarbete och indirekt scaffolding är jämförbar med proaktivt
tillgänglighetsarbete. Eleverna i den kommunala vuxenutbildningen skulle troligtvis gynnas
av i första hand indirekt scaffolding och när denna är otillräcklig skulle även direkt
scaffolding kunna minska sårbarheten.
Enligt elevernas beskrivningar brister både det proaktiva och det reaktiva
tillgänglighetsarbetet. Bland annat framkommer att de upplevde distansutbildningen som
”krånglig, rörig och att det var jättemycket information”. De menar även att det var svårt att
förstå vilka uppgifter som skulle göras i vilken ordning. Alla dessa tillkortakommanden med
fokus på tillgänglighet i distansutbildningen skulle kunna mötas genom att erbjuda större
variation redan från början, exempelvis genom UDL, Universal Design for Learning (Higher
education opportunity act, 2008; Catalano, 2014). Rao (2015) betonar i likhet med Catalano
(2014) att UDL ger användbara riktlinjer vid utformandet av tillgängliga lärmiljöer för alla
elever. UDL ligger till grund för att skapa en inkluderande lärmiljö som består av varierade
uppgifter, flexibla alternativ, en tydlig struktur samt kontinuerlig interaktion med såväl andra
elever som lärare. UDL innebär inte per automatik att behovet av ett reaktivt arbete
försvinner, men enligt Catalano (2014) medför ett proaktivt tillgänglighetsarbete att behovet
av extra anpassningar för den enskilda eleven minskar. UDL bidrar med att hinder i
utbildningen minimeras och Catalano (2014) menar att genom att lärmiljön utformas för att
vara tillgänglig för samtliga elever minskas behovet av extra anpassningar för den enskilda
eleven. UDL förbättrar inte enbart lärmiljön för elever med funktionsvariation, utan samtliga
elever får en bättre lärmiljö till följd av detta proaktiva tillvägagångssätt. Alla elever kan
exempelvis dra fördelar av att kursens material finns tillgängligt i flera format, såsom för
läsning eller med ljud. Grundtanken är att en inkluderande lärmiljö ska bestå av varierade
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uppgifter, flexibla alternativ, en tydlig struktur samt kontinuerlig interaktion med såväl andra
elever som lärare.
Elevernas önskemål om undervisning och direktkommunikation är på inget vis oförenlig
med distansutbildning. Möjligheterna inom distansutbildningen har framhållits av Amhag
(2016) som betonar att teknikutvecklingen har gått fort och möjliggör interaktion ansikte mot
ansikte, flippade klassrum och parallell chatt. Amhag har genom sina studier bidragit med
värdefull kunskap om distansutbildning och bland annat synliggjort att interaktioner med
hjälp av mobil teknologi främjade elevernas lärande. Amhags forskning om distansstudier
visar således att just det som saknas i den kommunala vuxenutbildningens distansutbildning
är oerhört viktiga aspekter för att bedriva en framgångsrik distansutbildning. Elevernas tankar
överensstämmer med Skolinspektionens (2015) beskrivning av tillgänglig utbildning som ett
gemensamt lärande och interaktion mellan eleverna samt att den interaktion som sker mellan
elev och lärare inte till övervägande del ska bestå av rättning av inlämnade uppgifter. Detta
ligger även i linje med den beskrivning som Myndigheten för yrkeshögskolan (2016) ger av
hur kvaliteten på distansutbildningar skulle kunna höjas. Kvalitetshöjningen sker genom en
ökad omfattning av återkoppling mellan lärare och elev. En annan avgörande faktor för
distansutbildningens kvalitet är ett socialt sammanhang och kamratrespons.
Ytterligare ett sätt att minska sårbarheten är att använda de möjligheter som finns inom
modern pedagogik. Myndigheten för yrkeshögskolan (2016) framhåller att inom
distansutbildningen är det möjligt att finna nya vägar för lärande, där synkron (i realtid) dialog
kan blandas med asynkron (obunden i tid) dialog. I likhet med de beskrivningar eleverna ger
visde översynen av distansutbildningarna som Myndigheten för yrkeshögskolan gjorde att det
endast är en liten andel av utbildningarna som använder modern pedagogik, såsom
webbinarium. Eleverna ställer sig positiva till att kunna ha kontakt med andra elever som går
samma kurs. Lärarkontakten beskrivs generellt som dålig, men det som framkommer tydligast
är den oerhörda ensamhet som präglar eleverna i distansutbildningen. Ensamheten som
eleverna beskriver grundar sig framförallt i avsaknaden av undervisning och handledning från
läraren samt avsaknaden av interaktion med andra elever som går samma kurs. Eleverna
beskriver samstämmigt avsaknaden av delaktighet och menar istället att det var ett
individuellt lärande. Bland annat framkommer att eleverna gjorde alla uppgifter själva utan
hjälp eller samarbete med någon annan. Eleverna är negativa till bristen på delaktighet och
menar att det är synd att elever i distansutbildningar inte har något utbyte av varandra under
kursens gång, eftersom diskussioner med andra elever kan ge nya synvinklar. Hrastinski
(2013) påpekar att många utbildningar på nätet byggs upp enligt äldre principer, där uppgifter
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delas ut och lämnas in. Denna individuella syn på utbildningsformen är förlegad, eftersom
utbildningsformen erbjuder möjligheter att skapa en social lärmiljö och ett gemensamt
lärande. Hellgren m.fl. (2012) exemplifierar med att tekniken erbjuder möjlighet att
genomföra föreläsningar med rörliga bilder som håller hög kvalitet samt alternativet att ha
seminarier på distans. Även Amhag (2016) lyfter de pedagogiska möjligheterna med
distansutbildning där redskap och funktioner snabbt utvecklas tekniskt. Men konklusionen är
att eleverna på distansutbildningen känner sig ensamma och att de efterfrågar kommunikativt
deltagande, både med lärare och med andra elever. Det finns inga tekniska hinder för detta,
utan istället handlar det om att förändra den individuella synen på utbildningsformen och se
möjligheterna att utveckla distansutbildningen till att bli en social lärmiljö med ett gemensamt
lärande. Det är viktigt att distansutbildningen organiseras av läraren med bestämd tid och
plats samt omfattning.
Eleverna resonerade utifrån alternativa kommunikationsformer och det framkom att
ingen av dem använt varken textchatt, diskussionsforum eller videokonferens i sina
distanskurser. Vilka kommunikationsformer som är att föredra skiljer sig åt mellan olika
elever, men det råder enighet om att det hade varit bra om det hade funnits fler alternativ än
det som är i dagsläget, nämligen skriftlig kommunikation med läraren, i vissa fall
telefonsamtal och i undantagsfall fysiskt möte med densamma. Av de kommunikationsformer
som nämns är det textchatt som skapar viss tveksamhet, eftersom elever i språklig sårbarhet
kan uppleva det som svårt att skriva under tidspress, i synnerhet om chatten har flera
deltagare. Dialog kan enligt Amhag (2010) vara både synkron och asynkron. En framkomlig
väg för att främja den kommunikativa delaktigheten skulle således kunna vara att erbjuda
både synkron och asynkron dialog, eftersom den asynkrona dialogen i vissa fall är ett bättre
alternativ för elever i språklig sårbarhet. Detta överensstämmer med Woodfine, Baptista
Nunes och Wright (2006) som konstaterar att elever som har dyslexi är mindre benägna att
trivas i en synkron textbaserad lärmiljö. En textbaserad synkron kommunikation medför att en
elev som upplever svårigheter i samband med läsning ställs inför hinder vid synkron
textbaserad kommunikation, eftersom tiden är en faktor som pressar eleverna. För elever som
har dyslexi kan dessa språkliga aspekter vara svåra och risken är att elevens kommunikativa
bidrag ignoreras. Risken är att detta skapar utanförskap som leder till att eleven väljer att
avbryta sina studier. Slutsatsen som dras är att elever som har dyslexi möter hinder vid
deltagande i synkrona inlärningsaktiviteter som involverar läsning, stavning, minne,
organisation och tidshantering.
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Chwen och Kong (2017) har granskat hur inkluderande digitala lärmiljöer kan utformas
både för elever som har och för elever som inte har dyslexi. Kontentan av undersökningen var
att användningen av skriven text på webben ska övervägas noggrant, riktlinjer för
tillgänglighet på webben ska användas och användningen av talsyntes ska erbjudas istället för
att vara obligatorisk. Pang och Chwen Jen (2017) menar att textchatt inte är lämpligt för alla
elever, att forum är en självständig och organiserad formaliserad diskussion för de flesta
elever samt att videokonferenser lämpar sig väl för muntlig diskussion och interaktion ansikte
mot ansikte för de flesta elever. Att eleverna var positiva till forumet som var textbaserat
berodde på att forumet byggde på asynkron kommunikation där de gavs tillräckligt lång tid
för att läsa, skriva och bearbeta informationen. Detta resultat överensstämmer med hur
eleverna i denna studie resonerar kring olika kommunikationsformer. Textchatten var det som
föranledde mest tveksamhet med hänvisning till att det var text och att kommunikationen sker
synkront.
Distansutbildning är en flexibel skolform som gör att eleverna kan studera i olika tid
och rum, men utbildningen får rimligtvis inte vara så flexibel att den övergår till att bestå av
en rad uppgifter som eleverna ska göra i sin ensamhet och som läraren sedan bedömer. Även
om utbildningen bör vara flexibel, så går det att boka upp elever om det redan vid ansökan för
kursen finns tydliga ramar där det framgår att det finns tillfällen som är obligatoriska och då
kan distansutbildningen innehålla lektioner, webinarier och liknande på distans. Om alla
elever inte har möjlighet att delta vid webinarier kan de spelas in och läggas ut, så att alla
elever kan ta del av dem i efterhand. Föreläsningar kan filmas och läggas ut som grund för
elevernas uppgifter. Undervisningen kan bygga på delaktighet och lärare kan nyttja flera olika
medier för att ge instruktioner, handledning och respons på uppgifter. Genom att minska
elevernas ensamhet minskar även deras sårbarhet.
Eleverna i sårbarhet menar att den stora mängden skriven text är en bidragande orsak till
att distansutbildningen upplevs som svår. I intervjuerna framkommer att det gjordes extra
anpassningar i några distanskurser, exempelvis förlängd provtid, inläst litteratur samt
textförstoringsprogram. Eleverna lyfter behovet av att få komplettera muntligt, vikten av
undervisning istället för stora textmängder som ska läsas in på egen hand samt möjlighet att
kunna berätta för någon när det är svårt. Vilka förväntningar eleven går in med och vilken
självkännedom denna har bidrar till vilken upplevelse eleven får av distansutbildningens
tillgänglighet och delaktighet. Att som elev få möjlighet att delge sina upplevelser och
erfarenheter gällande både utmaningar och pedagogiska möjligheter medför att en
metakognitiv förmåga utvecklas, som fyller en viktig roll i lärandeprocessen (Bruce,
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Sventelius, Ivarsson och Svensson, 2016). Någon av eleverna hade berättat om sin sårbarhet
för läraren med förhoppning om att det kunde leda till extra anpassningar. En annan elev hade
berättat för kuratorn att hen ville få möjlighet att träffa läraren innan kursstart. Men det fanns
också elever som valt att inte berätta någonting på grund av att det inte funnits resultat från en
läs- och skrivutredning samt elever som avvaktar med att be om hjälp för att de alltid upplevt
sig ha något som är ”fel”. En av eleverna bad inte om hjälp i alla kurser, vilket berodde på att
det inte fanns behov av extra hjälp i samtliga kurser. En annan elev minns inte om hen hade
berättat om sin sårbarhet, men sa samtidigt att hen brukar göra det i förhoppning om att få
förlängd provtid och tillgång till alternativa verktyg.
Roberts, Crittenden och Crittenden (2011) gjorde en undersökning som visade att
knappt en fjärdedel av eleverna berättade om sina funktionsvariationer och det faktum att
majoriteten av eleverna inte berättade om sin funktionsvariation trots att de upplevde att detta
hade en negativ inverkan på deras förmåga att lyckas med kurserna skulle kunna indikera att
det finns interna och/eller externa faktorer som har en direkt inverkan på elevernas erfarenhet
av distanskurser. Det är enligt Bruce m.fl. (2016) inte ovanligt att elever försöker dölja sin
språkliga sårbarhet, vilket medför att det kan vara svårt att upptäcka språklig sårbarhet. Ju
äldre eleverna blir, desto högre krav ställs på deras språkliga förmåga. Detta vittnar om att det
finns en viktig aspekt inom specialpedagogiken som borde ges ett större utrymme, nämligen
att förstå sårbarhet högre upp i åldrarna. Grundläggande språkkunskaper är fundamentala i
samtliga ämnen, men det sker dessutom en ökning av de språkliga kraven allteftersom
skolgången fortskrider, vilket kan exemplifieras med att språket blir mer ämnesspecifikt och
abstrakt samt att satserna blir mer komplexa och textmängderna ökar.

8.3 Konklusion
Eleverna i sårbarhet som deltagit i studien uppger att de upplever en bristande tillgänglighet
och delaktighet i den kommunala vuxenutbildningens distansutbildning. Eleverna beskriver
att de känner sig ensamma och att de är utlämnade till att genomföra uppgifter på egen hand.
Läraren har reducerats till att vara bedömande lärare och undervisning är i stort sett obefintlig.
När eleverna kommunicerar med sin lärare sker det nästan uteslutande i skrift, vilket leder till
att sårbarheten ökar. Dessutom är eleverna kritiska till avsaknaden av interaktion med andra
elever.
Det finns betydelsefull forskning om distansutbildning som kan ligga till grund för den
förändring som behöver komma till stånd inom den kommunala vuxenutbildningens
distansutbildning. Samtidigt är forskning inom högre utbildning inte direkt överförbar till den
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kommunala vuxenutbildningen, som har en stor andel elever i en sårbar lärsituation.
Specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling har en nyckelroll, att genom sin
kunskap medverka till att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön. Ett proaktivt arbete är
önskvärt, men eftersom utbildning är komplex kommer det aldrig att gå att förutse alla behov
och därmed kommer det alltid att behövas även ett reaktivt tillgänglighetsarbete. Det finns
inget entydigt svar på hur distansutbildning bör utformas och det går aldrig att ta för givet vad
en elev i sårbarhet upplever och behöver. Därför gäller det att ständigt föra en dialog med och
lära sig av den som är ”ytterst berörd sällan hörd” (Lang & Ohlsson, 2009).
Graden av sårbarhet ökar genom bristande tillgänglighet och avsaknad av delaktighet.
För att minska sårbarhet behöver fokus riktas mot lärmiljön och hur denna kan användas på
distans. Det är inte elevernas ansvar att designa sin utbildning, utan pedagogen i möte med
sårbarheten. Att ge elever en länk med uppgifter som ska genomföras är otillräckligt och går
stick i stäv med såväl tillgänglig som delaktig utbildning. Ensamheten som eleverna beskriver
kan härledas till deras beskrivningar av att den sociala tillgängligheten i princip saknas i
distansutbildningen. Trots att det finns forskning om tillgänglighet och delaktighet inom
distansutbildning tyder elevernas beskrivningar på att lärarna inte har tagit hänsyn till det
pedagogiska rummet på distans. Utbildning får aldrig stanna vid att skyffla text mellan lärare
och elev, utan såväl utbildning, undervisning som lärande är relationsprocesser.

8.4 Specialpedagogiska implikationer
Utbildningsdynamik är enligt Biesta och Osberg (2010) oförutsägbar och generativ till sin
karaktär. Det handlar om att ha en beredskap att möta variation i elevers förutsättningar, men
också att förstå vilka utmaningar som olika utbildningsformer, exempelvis distansutbildning,
innebär i relation till elevers upplevelse av tillgänglighet och delaktighet. Genom
komplexitetsteorin blir det möjligt att få en djupare bild av vad som gynnar respektive riskerar
att hindra elevers lärande. Utbildningens tillgänglighet och delaktighet är två centrala
aspekter. Komplexiteten i utbildning handlar enligt Biesta (2005) om att lärande är komplext
och det går inte att på förhand ange läranderesultat. Responsibility without ground synliggör
att förtroende är en förutsättning för lärande och ur ett specialpedagogiskt perspektiv är
relationen avgörande för att eleven ska välja att berätta om sin sårbarhet. Detta lyfts bland
annat av Plantin Ewe (2018) som lyfter att specialläraren både behöver ha god pedagogisk
och didaktisk kunskap och en god relation till eleven. En god relation skapar förutsättningar
för ett givande samtal där eleven vågar beskriva sin kunskap och kommunicera sina behov så
att specialläraren vid behov kan leda och ge stöd.

77

I examensordningen för de specialpedagogiska professionerna, speciallärare och
specialpedagoger, (SOU, 2011) framgår att dessa ska medverka till att undanröja hinder och
svårigheter i lärmiljön och detta innefattar såväl skolförlagd utbildning som distansutbildning.
Speciallärare och specialpedagoger har en nyckelroll i arbetet med att möjliggöra för alla
elever att nå kunskapskraven, något som sätter elever i språklig sårbarhet i fokus mot
bakgrund av att språket är både lärarnas undervisningsredskap och elevernas läranderedskap.
Språket utgör en väsentlig aspekt i sårbarheten för eleverna i denna undersökning. Den
språkliga sårbarheten beskrivs som att den både är ett hinder i lärandesituationen och i en
social kontext. Bruce, Sventelius, Ivarsson och Svensson (2016) skriver att sårbarheten skapas
i mötet mellan elevens förutsättningar och hur språket används i det pedagogiska
sammanhanget. Den språkliga sårbarheten synliggör lärandemiljöns och pedagogikens
betydelse, vilket placerar ett proaktivt tillgänglighetsarbete i högsätet.
Att arbeta för att öka tillgänglighet och delaktighet inom distansutbildning förutsätter en
professionell kompetens. Arbetet behöver bygga på forskningsbaserad kunskap och enligt
Nilsen, Nordström och Ellström (2012) är reflektion en grund för att integrera den
forskningsbaserade kunskapen med befintlig praxisbaserad kunskap, ett resonemang som
även bekräftas av Otto m.fl. (2009). Professioner besitter ett starkt förtroende och Brante
(2009) menar att detta förtroende bygger på en allmän bild om verksamhetens betydelse och
problem. Det sker enligt Ringarp (2011) ständiga samhällsförändringar och dessa påverkar
skolan så att denna förändras, vilket i sin tur medför en professionsutveckling. Lärar- och
speciallärarprofessionen har enligt Plantin Ewe (2018) en viktig roll genom att avlägsna
hinder för lärande innan de uppkommer, eftersom det ger samtliga elever gynnsamma
förutsättningar för lärande. Bruce m.fl. (2016) menar att samverkan mellan speciallärare och
undervisande lärare medför ett kollegialt lärande som gynnar hela arbetslaget. De extra
anpassningar som görs för en specifik elev är ofta till förmån för hela elevgruppens lärande.
På så sätt övergår de extra anpassningarna till att bli en god pedagogik för samtliga elever.
Med detta synsätt är det elever i sårbarhet som främjar den pedagogiska utvecklingen och i
detta tillgänglighetsarbete har specialläraren en nyckelroll.
Aspelin (2017) menar att det relationella perspektivet har sin relevans i möjliggörandet
av förståelse för olika sidor av utbildning. Denna förståelse kan ligga till grund för en
förändring av den pedagogiska praktiken. Genom de beskrivningar som eleverna har delgivit
av hur de upplever distansutbildningen avseende tillgänglighet och delaktighet har de skapat
en förståelse som i nästa steg kan ligga till grund för ett förändringsarbete inom
distansutbildning. Von Wright (2006) beskriver att undervisning inte enbart betraktas som ett
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sätt att överföra kunskaper eller att motivera elever, utan det är ett relationellt fenomen. Det
finns mycket forskning med utgångspunkt i det relationella perspektivet, men kunskapen
berör framförallt den undervisning som äger rum i ett fysiskt möte. Det skulle behövas mer
kunskap om det relationella perspektivet i en digital kontext, både för att skapa en
vetenskaplig grund för distansutbildningens utformande, men även för att få en större
förståelse för det icke fysiska möte som präglar undervisning via en lärplattform. Detta är ett
brett forskningsområde och det berör både distansutbildning och skolförlagd utbildning samt
elever i både grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.
I distansutbildningen blir speciallärarens roll minst lika viktig som i skolförlagd
utbildning och de beskrivningar som ges av hur olika professioner kan samarbeta för att nå
gemensamma mål är överförbara från skolförlagd utbildning till distansutbildning. Ett
exempel på detta är att Bruce (2016) menar att specialläraren kan hjälpa läraren genom att
skapa möjligheter för eleven i sårbarhet att nå läroplanens mål, exempelvis genom att skapa
delmål för ämnesinnehållet, att erbjuda skiftande undervisningsformer samt alternativa
verktyg. Samverkan mellan olika professioner såsom speciallärare och undervisande lärare
medför ett kollegialt lärande som gynnar hela arbetslaget. De extra anpassningar som görs för
en specifik elev är ofta till förmån för hela elevgruppens lärande. På så sätt övergår de extra
anpassningarna till att bli en god pedagogik för samtliga elever. Med detta synsätt är det
elever i sårbarhet som främjar den pedagogiska utvecklingen och i detta arbete har
specialläraren en nyckelroll. Den bristande tillgängligheten och avsaknaden av delaktighet gör
att speciallärare och specialpedagoger i sin profession har en oerhört viktig roll att fylla i ett
förändringsarbete som leder till att minimera den ensamhet som eleverna i den kommunala
vuxenutbildningens distansutbildning beskriver.

8.5 Förslag till fortsatt forskning
Eleverna i sårbarhet beskriver att de känner sig ensamma i distansutbildningen och att de
upplever stora brister avseende tillgänglighet och delaktighet. Tyngdpunkten i ett
förändringsarbete och i framtida forskning bör ligga på tillgänglighet och delaktighet.
Tekniska lösningar för distansutbildning är visserligen relevanta, men det är relationell
pedagogik och minimering av sårbarhet som bör skapa grunden för en distansutbildning
präglad av tillgänglighet och delaktighet. Denna studie utgör ett första litet steg i den
riktningen, men en lång väg full av möjligheter återstår och är högst angelägen för framtida
forskning.
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Mer forskning om distansutbildning bör fokusera på tillgänglighet och delaktighet
snarare än teknisk tillgänglighet. Även forskning som utgår specifikt från språklig sårbarhet i
samband med distansutbildning är ett angeläget område för vidare studier. Relationell
pedagogik som bygger på föreställningen om att människan är en relationell varelse och att
utbildning, undervisning och lärande är relationsprocesser bör genomsyra mer av den
forskning som bedrivs kring distansutbildning. Det kollaborativa lärandet är viktigt i all
utbildning, oavsett om den är skolförlagd eller på distans, vilket exempelvis kan ske genom
att elever får samarbeta och samspela gruppvis i responsgrupper och skrivargrupper.
Människor lär sig inte bäst ensamma, utan med stöd av varandra.
Ensamheten som eleverna beskriver är anmärkningsvärd. Genom att utgå från
elevperspektivet har denna studie synliggjort att det finns en stor lucka avseende tillgänglighet
och delaktighet inom den kommunala vuxenutbildningens distansutbildning. De som arbetar
med distansutbildning behöver börja använda de möjligheter som finns för att utbildningen,
undervisningen och lärandet ska kunna bli en relationsprocess i enlighet med tillgänglig och
delaktig distansutbildning. Detta torde vara ett angeläget område för fortsatt forskning.
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Bilaga 1: Missivbrev inför intervju

Kristianstad 25 april 2018

Till Dig som har erfarenhet av den kommunala vuxenutbildningens
distanskurser!
Jag heter Sofia Lindberg och är speciallärare med specialisering inom språk-,
skriv- och läsutveckling, och studerar till en master i utbildningsvetenskap vid
Högskolan i Kristianstad. Det är nu dags för mig att skriva ett självständigt
arbete, och det ska handla om hur elever i sårbarhet upplever den kommunala
vuxenutbildningens distanskurser. Jag kontaktar dig som studerar, eller har
studerat, på en sådan kurs, och följaktligen kan bidra med viktig kunskap om
tillgänglighet inom distansutbildning. Det är därför som jag skulle vilja
genomföra en intervju med dig!
Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga, inte minst på grund av att det inte
finns mycket dokumenterad kunskap i frågan. Din medverkan är naturligtvis
frivillig och du kan välja att avbryta när du vill. Ditt svar är konfidentiellt för att
ingen annan än jag ska kunna identifiera ditt namn och dina personuppgifter.
Dina svar kommer bara användas i mitt arbete.
Min handledare är Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap
med inriktning specialpedagogik.
Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar.
Med vänlig hälsning och förhoppning om att Du vill vara med!
Sofia Lindberg
xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Telefon: xxxx-xxxxxx
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Bilaga 2: Intervjuguide
Upplevelser av distansundervisning
Beskriv dina tankar före distansutbildningen. Varför valde du distanskurs? Vilka förväntningar
hade du?

Beskriv dina upplevelser av kursstarten. Begriplighet samt erbjudande om resurser?
Beskriv dina upplevelser av undervisningen. Tillgång till kamratkontakt och om det var lagom lång tid
för att hinna läsa?
Beskriv hur du upplevde examinationerna. Vilka examinationsformer tillämpades? Har du förslag på
andra examinationsformer?
Fick du det stöd du behövde för att klara kursen? Om du fick stöd, vari bestod det? Om inte, vad
gjorde du då?

Beskriv dina tankar efter distansutbildningen. Var det som du hade förväntat dig? Har din
uppfattning av distansutbildning förändrats? Kommer du fortsätta studera på distans?

Vad är det som gör att undervisningen fungerar på ett bra sätt för dig och i vilka sammanhang
skapar undervisningen ett hinder för ditt lärande?
Erbjöds du någon form av anpassning eller stöd, såsom tekniskt stöd, hjälp att planera och
strukturera dina studier, handledning, tidsstöd eller annat? Hur upplevde du i så fall detta?
Hur upplevde du instruktionerna? Fanns instruktioner och material att tillgå på flera sätt,
exempelvis som text, ljud och film?
Hur gick det för dig att navigera i lärplattformen? Vad upplevde du som positivt med
lärplattformen och vad skulle kunna bli bättre?
Beskriv interaktionen i distansutbildningen. Kommunicerade du med både läraren och andra
studenter? Hur ofta skedde kommunikationen och på vilket sätt (skriftligt, muntligt, ansikte
mot ansikte i webbinarier, fysiska möten ? Realtid eller obunden i tid?)
Vad tänker du att är positivt och negativt med interaktion inom distansutbildning? Kände du
dig isolerad eller inkluderad i distansundervisningen? Vad berodde detta på?
I vilken utsträckning var utbildningen individuell och bestod av uppgifter som delades ut och
lämnades in och i vilken utsträckning var det ett gemensamt lärande i social lärmiljö?
Vilka fördelar och nackdelar ser du med att arbeta självständigt respektive att få hjälp och
tillfälle att diskutera kursinnehållet?
Vilken form av feedback fick du i din utbildning? Fick du återkoppling under det pågående
arbetet eller efter avslutat moment? Hur påverkar detta din förmåga att lyckas med dina
studier?
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Vilka likheter och skillnader ser du med distansutbildning och skolförlagd utbildning? Vad
ger distansutbildningen dig som du inte får i skolförlagd utbildning och vad erbjuder den
skolförlagda utbildningen som distansutbildningen saknar?
Beskriv hur du ser på din språkliga förmåga. Vilka är dina styrkor och vad upplever du som
svårt, exempelvis muntligt, skriftligt, lyssna, läsa, tolka, förstå och uttrycka dig språkligt?
Berättade du för din lärare eller någon annan person om din sårbarhet eller försökte du dölja
din sårbarhet? Varför tog du detta beslut?
Hur påverkades din språkliga förmåga av den du kommunicerade med, tidsramar, miljö,
pedagogik och attityder?
Hur hanterade du mötet med nya ord, abstrakta begrepp och komplexa meningar?
Inlärningen påverkas av dig, av din språkliga förmåga och av pedagogiken. Hur påverkade
dessa tre delar din förmåga att lyckas med dina studier? Vilka möjligheter och hinder till
lärande ser du utifrån dessa tre delar?
Har du pratat med din lärare eller annan person om din språkanvändning och ditt lärande och
resonerat om på vilket sätt du får kunskap och vilket stöd du behöver?
Var uppgifterna väl avgränsade, indelade i sekvenser, innehöll de bilder med ett tydligt syfte
och användes färger för att betona ord? Användes tabeller? Hur påverkade alternativt tror du
att dessa faktorer skulle ha påverkat din förmåga att lyckas med dina studier?
Använde distansutbildningen någon eller någon av följande kommunikationsformer:
 Textchatt.
 Diskussionsforum.
 Videokonferenser.
Hur upplever du i sådana fall dessa? Om inte, hur känner du inför dessa
kommunikationsformer?
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