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Jag har i detta examensarbete beskrivit den nya typen av undervisning n�mligen
utbildning via Internet. Syftet med uppsatsen var att f�rklara hur utbildning via
Internet fungerar,  vilka utbildningar som erbjuds och vilka �r m�lgruppen. Jag
genomf�rde intervjuer med personer i de f�retagen som erbjuder denna typ av
utbildning. Materialet fick jag fram genom intervju och kontakt via E-mail och
brev samt artiklar i tidskrifter eftersom det inte finns n�gon litteratur som
handlar om just det �mnet. Jag kom fram till att distans- utbildning �r framtidens
s�tt att utbilda sig p�. Det �r det b�sta s�ttet att f� en utbildning samtidigt som
man arbetar eller har familj och inte har m�jlighet att g� till skolan. Man har
sj�lv ansvar f�r sina studier och kan l�gga upp det som passar en b�st.
Studenterna studerar helt p� egen hand och har m�jlighet att ha kontakt med
l�raren under dagen via E-mail eller andra program som skolan eller
utbildningsf�retaget erbjuder. Jag kom ocks� fram till att det �r viktigt f�r
f�retag och skolor hur de l�gger upp sina websidor. Att l�tt kunna hitta
information utan att beh�va bl�ddra igenom flera sidor eller beh�va v�nta p� att
en massa on�diga bild ska laddas spelar stor roll f�r bes�kare. Man ska ocks�
kunna hitta adress eller telefonnummer till ansvariga f�r distansutbildning p�
sidan f�r att ta kontakt med dem om det beh�vs.
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1 INTRODUKTION

Jag har valt att skriva om Utbildning via Internet. Anledningen till detta �r att
denna typ av utbildning �r ganska ny p� marknaden och det �r inte m�nga som
k�nner till denna m�jlighet att p� egen hand utbilda sig i den milj� som passar.

Det blir allt vanligare att anv�nda Internet i olika sammanhang. De vanligaste
anv�ndningsomr�den �r att skicka och ta emot e-post, h�mta information som
finns tillg�nglig p� Internet och den senaste tiden �ven p� skolor.

 1.1 Bakgrund

Internet betyder mellan n�tverk och det �r en ganska korrekt beskrivning av vad
Internet �r.

Definition:
En stor samling lokala och nationella n�tverk som har koplats samman i ett
globalt n�tverk. Denna definition g�r att Internet best�r av �ver 50 000 n�tverk
med sammanlagt �ver 3,5 miljoner datorer(1996).

Det var �r 1970 som Internet f�r f�rsta g�ngen kom till i USA. Det var ett
milit�rt f�rs�k att ta fram ett stabilt os�rbart n�tverk. �r 1982 startades Internet i
Europa. 1988 kopplas SUNET(Swedish University Network) till Internet och det
�r b�rjan p� Internet i Sverige.

Idag �r huvudsyftet f�r de flesta p� Internet informationsspridande. N�gra
konkreta exempel p� vad Internet kan anv�ndas till �r:

Kommunicera via e-post med alla andra som anv�nder Internet
Delta i diskussions- och konferensgrupper
F� tag p� fria datorprogram
S�ka i databaser med massor av nyttig och onyttig information
Marknadsf�ring
Distansutbildning

Den punkten som jag kommer att g� djupare in p� och f�rklara �r distans-
utbildning. Distansundervisning har kommit l�ngt sedan den var synonym med
korrespondenskurser per post. Den snabba utvecklingen av multimedial
datateknik och Internet v�cker funderingar om inte distansundervisning kommer
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att bli en vanlig f�reteelse i framtidens skola. Inte f�r att spara resurser, utan f�r
att f�rb�ttra undervisningens kvalitet.
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1.2 Syfte och fr�gest�llningar.

Syftet med uppsatsen �r  att beskriva vad Utbildning p� Internet inneb�r och hur
den b�r utformas f�r att vara anv�ndarv�nlig. Hur p�verkas m�nniskor av denna
typ av utbildning?
Vad b�r olika f�retag som erbjuder utbildningen t�nka p� vad g�ller sitt "ansikte
ut�t", dvs sina websidor. Jag kommer �ven att ta upp f�r- och nackdelar med
denna typ av utbildning.

Mina fr�gest�llningar �r:

•  Hur fungerar utbildning via Internet?
•  Hur b�r websidorna vara utformade (designen)?
•  Vilka produkter kan utbildningsf�retagen erbjuda?
•  F�r- och nackdelar med att studera via n�tet.
•  Kan denna form av utbildning som �r ganska nytt bli b�ttre?
•  Vad tycker de som har genomg�tt n�gon utbildning p� Internet?

M�let med denna uppsats �r att kunna analysera och besvara dessa fr�gor samt
hj�lpa utbildningsf�retag eller skolor som erbjuder denna form av utbildning att
f�rb�ttra sina tj�nster och websidornas design dvs "ansiktet ut�t".
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1.3 Avgr�nsningar

Att anv�nda Internet i undervisningen kan ske b�de genom distansundervisning
via Internet och genom att anv�nda datorer i skolan tillsammans med l�rare och
andra skolkamrater. Denna form av undervisning f�rekommer i flera olika
l�nder. Jag kommer att behandla distansutbildningen i Sverige.
Jag kommer ocks� att g� djupare i och beskriva �r den metod som inneb�r att
man p� egen hand studerar hemma via Internet. I Sverige finns just nu m�nga
skolor och f�retag som har b�rjat anv�nda sig av distansutbildning. Jag har valt
att skriva om distansundervisning vid Lunds universitet, Kvalitetsdata,
Palmcrantzskolan i �stersund  .

1.4 Metod

F�r att f� en uppfattning om vad utbildning via Internet inneb�r och hur det
fungerar har jag valt att kontakta de utbildningsf�retag och skolor som erbjuder
denna tj�nst. Eftersom det inte finns n�gon litteratur som handlar om detta �mne
har jag tagit fram informationen genom att l�sa artiklar ur tidningar, samt genom
intervjuer med ansvariga f�r distansutbildning.

1.5  Intervjuer

Personliga intervjuer, telefonintervjuer och brevenk�ter �r de vanligaste
metoderna som anv�nds vid informationsinsamling. Metoderna skiljer sig ifr�n
varandra n�r det g�ller dess f�r och nackdelar och d�rf�r anv�nds de i olika
unders�kningar beroende p�  unders�kningen natur.
N�r det g�ller personliga intervjuer s� k�nnetecknas de av bl.a. f�ljande f�rdelar:
•  M�nga och Ó kr�ngliga Ó fr�gor kan st�llas
•  Oklarhet med fr�gorna kan redas ut enkelt
•  �ppna fr�gor kan l�ttare besvaras

Personliga intervjuers nackdelar �r t.ex. f�ljande:
•  Dyrt och tar l�ng tid
•  Risk f�r intervjueffekter
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N�r det g�ller telefonintervjuer s� k�nnetecknas de av bl.a. f�ljande f�rdelar:
•  Snabbt och billigt, speciellt i j�mf�relse med bes�ks intervjuer.
•  Oklarheter i fr�gorna kan vanligen utredas enkelt.
•  M�jligheter till ÓprobesÓ av intervjuaren.

Nackdelar med telefonintervjuer �r bl.a.:
•  Risk f�r stor andel oantr�ffbara personer
•  Krav p� k�nda och aktuella telefonnummer
•  Ej m�jligt med allt f�r l�ng intervju.

Brevenk�ter �r det vanligaste s�ttet att samla in data med. Metoden har f�ljande
f�rdelar:
•  Billigt
•  Kan besvaras n�r respondenten faktiskt har tid
•  Ingen p�verkan fr�n intervju

Nackdelarna �r bl.a. f�ljande:
•  Risk f�r stort bortfall
•  Kan ej g�ras alltf�r omfattande
•  Man vet ej vem som faktiskt svarar

I min unders�kning har jag anv�nt telefonintervjuer. Detta p g a att de skolor
som jag har varit i kontakt med ligger l�ngt fr�n G�teborg.
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2 Resultat

2.1  Inledning

Distansundervisning, eller "n�tbaserad inl�rning" har m�nga ansikten. Den kan
inneb�ra studier i hemmet eller i klassrummet. Den ger m�nga m�nniskor �ver
hela v�rlden m�jligheten att f� undervisning var de �n befinner sig. Den ger nya
m�jligheter f�r glesbygdselever att studera via direkts�nd video �ver snabba
datan�tverk. Den ger gymnasieelever chansen att ta eget ansvar f�r sina studier
och studera hemma .

Idag p�g�r m�nga f�rs�k inom omr�det och det r�der inte n�got tvivel om att
fler f�rs�k kommer att dras ig�ng och i framtiden blir det allt vanligare att
studera hemma via Internet �n att sitta p� skolb�nken.

Distansundervisning �r n�got som kan vidga den enskilda skolans v�rld genom
att ta in spetskompetenser i olika �mnen via datorn. Mindre skolor kan �ka
elevernas valm�jligheter genom att kvalificerade l�rare vid andra skolor
undervisar via videol�nkar. Experter inom olika �mnen kan undervisa och svara
p� fr�gor via konferenssystem, e-post eller chat.

2.2 DUKOM (Distansutbildningskommit�n)

I maj 1995 uts�g regeringen en s�rskild utredare som fick till uppgift att f�resl�
�tg�rder som kan fr�mja anv�ndningen av distansmetoder inom fr�mst
vuxenutbildning och h�gskola, med utnyttjande av de m�jligheter som den
moderna informationstekniken erbjuder.

Tanken �r att med hj�lp av distansutbildning underl�tta f�r m�nniskor i hela
landet att studera, oberoende av bostadsort, och �ven ge m�jlighet f�r m�nniskor
med f�rv�rvsarbete, familjeplikter eller andra hinder, att bedriva studier.

DUKOM ska grunda sina f�rslag bl.a. p� f�rs�ksverksamhet som finansieras
med statliga medel. F�rs�ksverksamheten bedrivs i form av projekt som har
f�reslagits av DUKOM. Regeringen har under 1996 f�rdelat ungef�r 95 miljoner
kr till 101 projekt. Dessa projekt bedrivs av eller i samarbete med kommunala
skolor, statens skolor f�r vuxna, universitet och h�gskolor, o s v.
Till utredare uts�gs direkt�ren f�r filminstitutet Lars Engqvist.
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2.2.1 Det virtuella klassrummet

En av de projekt som DUKOM  har f�reslagit �r det som kallas "Det virtuella
klassrummet", syftet med detta projekt �r att med det breda urvalet av deltagare i
projektet fr�n skilda verksamheter utifr�n projektet sprida och  skapa f�rst�else
f�r distansinl�rning.
Projektet v�nder sig till att ta fram en distansinl�rningsmetodik b�de f�r l�rare
och elever inom i f�rsta hand vuxenutbildningen, men som kommer att kunna
anv�ndas inom hela utbildningsv�sendet.

 2.2.2 �kad tillg�nglighet. Tid och rumsoberoende f�r l�rare och studenter

DUKOM menar att tillg�ngligheten �r en av h�rnstenarna i distansunder-
visningen: "undervisningen ska i stor omfattning g�ras tillg�nglig p� den
studerandes villkor" (ur DUKOM:s PM 970522). Detta g�ller b�de i tid och
rum. Studenten ska, i s� stor utstr�ckning som m�jligt, kunna v�lja fritt n�r och
var hon ska kunna utf�ra sina studier.

F�r l�raren inneb�r detta en helt annan undervisningssituation. Delar av den
makt l�raren tidigare har haft har f�rsvunnit. L�raren f�r en annan roll. L�raren
blir allt mer tillg�nglig f�r den studerande.

Tidsaspekten �r viktig. Det visade sig att denna fick olika betydelser. � ena
sidan kan studenterna "n�" l�raren under vilken tid som helst- via datorn. �
andra sidan kan l�raren v�lja vilken tid han/hon vill svara studenten. Det betyder
att ett  �msesidigt (o)beroende byggs upp. L�raren har h�r ett stort ansvar att
verkligen svara p� studentens fr�gor inom en viss tid.

2.2.3 Det kr�vs ansvarstagande

P� Palmcrantzskolan i �stersund bedrivs distansundervisningen av rent
pedagogiska sk�l. Tanken �r att eleverna ska l�ra sig jobba sj�lvst�ndigt och ta
ansvar f�r sitt eget l�rande. Arbetss�ttet har inte bara givit mer motiverade
elever utan ocks� h�jda betyg.

Eleverna studerar svenska, religion, geografi och samh�llskunskap hemifr�n.
Antalet �mnen har begr�nsats eftersom det �r viktigt att eleverna ocks� �r i
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skolan. Eleverna st�r i daglig kontakt via e-post med sina l�rare och l�rarna kan
d�rf�r snabbt uppt�cka om n�gon slarvar med studierna.

Eleverna �r v�ldigt positiva till den nya arbetsmetoden och distansarbetet. De
starka eleverna kan utveckla sig sj�lva hur mycket och fort de vill, medan

svagare elever kan jobba i sin egen takt och f� mer individuell uppm�rksamhet
�n i traditionell katederundervisning.

2.2.4 L�rarens engagemang

Distansundervisningen kr�ver ett st�rre engagemang fr�n l�rarna och ger s�v�l
l�rare som elev en �kad arbetsbelastning.
Som l�rare m�ste man vara beredd p� att ta emot elevernas fr�gor och
funderingar n�r som helst under arbetstiden. Till sin hj�lp har man oftast ett
arkiv d�r l�raren t.ex. l�gger in de vanligaste fr�gorna och svaren. Man kan
ocks� skicka egna fr�gor till l�raren med e-post. Att svara p� m�nga brev - och
m�nga funderingar - �r ocks� tidskr�vande. L�raren kan uppleva att breven
hopar sig. D�rmed �kar kraven p� att svara och ge feed-back inom rimlig tid. En
gr�ns f�r hur m�nga individer som en och samma l�rare kan hantera b�r
diskuteras innan kursens start.
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2.3 Undervisningssituationen

Som ett led i diskussionen om tids- och rumsoberoende ska l�ggas diskussionen
om den nya relation som uppst�r mellan l�rare och studenter. H�r kommer b�de
studenter och l�rare till tals. F�ljande information �r h�mtad fr�n Lunds
universitets distansutbildning i sociologi.

2.3.1 L�rarnas synpunkter

Tidigare visade att l�rarna ans�g att tillg�ngligheten hade s�v�l positiva som
negativa sidor. M�let att g�ra undervisningen tillg�nglig p� den studerandes
villkor har enligt l�rarna uppfyllts "med r�ge". N�r det g�ller fr�gan om en
f�r�ndrad relation mellan l�rare och studenter samt om maktf�rdelningen mellan
studenter och l�rare i denna form av undervisning visar det sig i minska makt
fr�n l�rarna - vilket upplevs som positivt.

Det �r tydligt att l�rarna ser en f�r�ndrad maktf�rdelning i sj�lva
undervisningssituationen. Fortfarande har l�raren makt att best�mma
kursinneh�ll osv, dock visar det sig att vara sv�rare f�r l�rarna att dominera �ver
undervisningssituationen.

I en traditionell undervisnings-situation kan l�raren p� ett annorlunda s�tt
utnyttja sin "n�rvaro", exempelvis genom att  ge vissa studenter mer utrymme �n
andra. De studenter som i en traditionell undervisningssituation anv�nder sig av
sin "n�rvaro" genom att t ex avbryta eller dominera en diskussion f�r sv�rare att
g�ra detta i distansundervisningen. En s�dan maktf�skjutning ger studenter som
i "vanliga" fall �r tysta utm�rkta m�jligheter att nu delta i diskussioner och
liknande.

2.3.2  Studenternas synpunkter

De flesta hade en positiv upplevelse av sina studier med IT/distans konstaterar
utbildningsansvariga vid Lunds Universitet. De menar att kontakten med l�rarna
i vissa fall har upplevts som b�ttre �n i den traditionella undervisningsmodellen.
Tids-rumsaspekten framstod som speciellt positiv, d�r friheten med studierna
och m�jligheten att anpassa inh�mtandet av kunskaper i enlighet med egen tid
och plats angavs som att ha haft avg�rande inverkan p� studierna. Vissa tekniska
problem hade till viss del hindrat studieg�ngen f�r n�gra, men det stora flertalet
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hade kunnat l�sa dessa problem utan att det inverkade p� studieresultatet. M�nga
tyckte att de hade inh�mtat kunskaper f�r livet, till stor del beroende p� den
intensiva l�sningen och bearbetningen av texterna i samband med obligatoriska
skrivandet.

2.4 Distans-skolan

En annan skola som ocks� erbjuder distansundervisning via Internet heter
Kvalitetsdata. Distans-skolan har funnits sedan 1993 och har erbjudit
distansutbildning sedan dess. P� denna skola kan man l�sa bl.a. Programvaru-
support med Office -97, Internet Systemtekniker och Multimediaproducent.

2.4.1 Datorutrustning

De elever som inte har tillg�ng till egen dator har m�jlighet att hyrk�pa eller
hyra en komplett datorutrustning till sj�lvkostnadspris av skolan. Via skolans
elevk�r finns ocks� ett begr�nsat antal begagnade l�nedatorer f�r de elever som
endast vill anv�nda datorn f�r skolarbetet.

Alla elever f�r egen Internetadress. Eleverna kan kommunicera med andra
anv�ndare �ver hela v�rlden samt f�r prova olika tj�nster f�r full Internet-
anslutning med WWW, News, Chat och FTP.

2.4.2  Utbildningens uppl�ggning

Uppl�ggningen av utbildningen �r gjord s� att den ska vara en f�rebild hur
distansarbete kan ske. Eleven tr�nas i att successivt ta �kat eget ansvar f�r sitt
arbete. Utbildningen avslutas med att eleven antingen enskilt eller i grupp utf�r
ett projektarbete.

L�rarna �r tillg�ngliga 8 timmar per dag fr�n m�ndag till fredag f�r fr�gor online
via BBS (Bullerting Board System) eller telefon. Alla elever har �ven m�jlighet
att dygnet runt kommunicera via skolans popul�ra BBS.

Under kursen f�r elever delta i olika grupparbeten p� distans. Att utf�ra ett
grupparbete p� distans �r mycket l�tt om man anv�nder alla hj�lpmedel som
finns tillhands s�som Internet, e-mail, fax, eller BBS. Alla elever f�r ett eget
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konto p� skolans BBS. D�r kan eleverna dygnet runt maila, st�lla fr�gor och l�sa
svar i konferenser som behandlat olika omr�den inom utbildningens ram.

2.4.3 Elevernas kommentarer

"Det har varit roligt. Eftersom jag inte pluggat sen 1973 s� var jag v�l lite orolig
hur det skulle g�. Men det har efter omst�ndigheterna g�tt v�ldigt bra och jag �r
glad att jag s�kte den h�r utbildningen."

"Eftersom vi pluggar datakunskap och samtidigt har tillg�ng till en egen dator
att praktisera p�, s� �r det ju otroligt mycket l�ttare att l�ra sig n�got. Jag gillar
ocks� den problemorienterade inl�rningen."

"De personer inom olika f�retag och myndigheterna som jag varit i kontakt med
har visat ett stort intresse n�r jag ber�ttat vad vi f�tt l�ra oss under denna kurs.
Jag tror att det finns plats f�r och att m�nga sm� f�retag beh�ver personer med
en bred kunskap ist�llet f�r n�gra specialistutbildade. S� jag �r hoppfull."
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3 ITCampus

3.1 Vad �r ITCampus

ITCampus:
•  �r en virtuell m�tesplats f�r studenter och l�rare som vill utveckla

utbildningens kvalitet med IT
•  samlar f�r studenten och l�raren angel�gna IT-resurser p� ett l�ttillg�ngligt

s�tt
•  hj�lper oss att bygga vidare p� andras arbeten s� att vi inte beh�ver uppfinna

hjulet p� nytt
•  fr�mjar samarbete och synergi f�r utveckling av IT-resurser.
•  genom samarbete b�r det vara m�jligt att �stadkomma mer �n vad en enskild

kan
•  st�r fritt och oberoende f�r att motverka not invented here.

3.2 ITCampus.org

"Det borde g� att leva som vi l�r, att utnyttja n�tet f�r att �ka kvaliteten och
s�nka utvecklingskostnaderna i undervisningen".

Med det perspektivet f�r �gonen tr�ffades n�gra personer vid SLUs
DataPedagogiska Forum (Sveriges lantbruksuniversitet) och CITU, Centrum f�r
InformationsTeknik i Utbildningen i LUND till en f�rsta diskussion under
h�sten 1995. P� v�ren 1996 ut�kades diskussiongruppen med personer som vid
sina l�ros�ten representerade det "IT-pedagogiska" perspektivet.

Avg�rande f�r att f� till st�nd en samverkan �ver n�tet �r att universitets- och
h�gskolel�rarna k�nner det meningsfulla och effektiva i att samverka kring sina
kurser. D� m�ste vi som l�rarutbildare och datapedagoger f�reg� med gott
exempel. Under diskussionerna f�ddes id�n om ett ITCampus.

Vid Lunds Universitet nappade CITU, Centrum f�r InformationsTeknik i
Utbildningen, Lunds Datacentral, LDC, och universitetsbiblioteket p� ideen och
finansierade att sju studenter under sommaren 1996 kunde arbeta fram ett
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exempel p� hur de ans�g att ITCampus kunde se ut. H�rigenom kunde en ide
som f�tts i en f�rs�ksverksamhet vid Grundutbildningsr�det f�rverkligas.

Under ett �r har ITCampus haft 19000 olika bes�kare som l�st 117000 sidor.
Den senaste veckan har 855 olika bes�kare efterfr�gat 2900 sidor. Tidningen
Internetworld nr 1/97 uts�g Itcampus till B�sta webbplats just nu.

Den b�rande ideen �r att ITCampus inte skall vara n�gons utan en plattform d�r
alla kan samverka kring, l�mna och h�mta bra kursmaterial, l�nkar mm. IT-
Campus �r i f�rsta hand en plattform f�r studenter och l�rare vid universitet och
h�gskolor men �r �ppen f�r alla.
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4  Websidor

4.1 Inledning

Det viktigaste f�r skolor och f�retag som erbjuder sina tj�nster eller utbildning
via Internet �r att t�nka p� sitt "ansikte ut�t" dvs designen av websidorna. Med
detta menas att vid konstruktion  av websidor skall man t�nka p� bl.a. f�ljande:

•  Att de �r uppdaterade
•  Att de sk�ts (mail besvaras)
•  Att de �r l�nkade till r�tt s�kmotorer och l�nkade p� r�tt s�tt
•  Att budskapet p� sidorna �r tydligt, att det �r l�tt att f� tag i adress, telefon

och mailuppgifter
•  Att de talar om var i landet de befinner sig
•  Att de inte �r fullmatade med bilder och effekter som f�rdr�jer nedladdningar

4.2  N�gra tips

Syftet med en website �r att den ska vara marknadsf�rande f�r skolan eller
f�retaget, d�rf�r �r det viktigt att ha en sida som lockar till sig m�nga bes�kare.
Nedan f�ljer n�gra tips som �r bra att t�nka p� f�r att g�ra sidan s� bra som
m�jligt och p� s� s�tt visa ett bra "ansikte ut�t".

4.2.1 Sidfot

F�r ett mera proffsigt och finare websida �r det bra att ha en sidfot nederst p�
sidan. Sidfoten kan inneh�lla namn p� den person som har gjort sidan,
firmanamn eller tel/fax.nr, postadress, e-mail adress, datum d� sidan gjordes.
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4.2.2  Spr�k

Det �r en f�rdel att �vers�tta sidan till �tminstone ett spr�k till. Det �r inte
m�nga som kan svenska spr�ket och det �r bra om det finns ett alternativ att
v�lja p�. Det vanligaste spr�ket �r engelska. Om man har tv� eller flera spr�k i
sitt website skall man ha en liten bild p� flaggan som h�r till det landet som
spr�ket anv�nds, t ex att anv�nda en bild p� Englands flagga �verst p� sidan som
en l�nk till den engelsk �versatta sidan.

4.2.3 L�nkar

Det skall finnas m�nga l�nkar p� f�rsta sidan, p� s� s�tt blir det l�ttare f�r
bes�kare att hitta information. Det ska inte ta f�r l�ng tid innan man hittar den
information man s�ker.
Det ska vara l�tt att komma �t undersidor (interaktiva). Sidan skall helst vara
uppdelad i tre spalter, en f�r varje typ av bes�kare som man kan t�nka sig:

•  Studenter
•  Personer som �r intresserade av skolans forskning
•  Personer som s�ker efter information om anst�llda och administrationen

F�r varje typ av bes�kare skall finnas en s�rskilt markerad l�nk till f�r aktuella
information.

4.2.4 Aktuell sida

N�got av det viktigaste n�r man g�r en sida �r att se till att h�lla den aktuell och
se till att alla l�nkar man har inte har f�rsvunnit. Enklast kontrollerar man detta
med n�got program. Det finns m�nga att v�lja mellan:

•  CyberSpyder �r ett program f�r din PC. Du installerar det p� din dator lokalt
och kan d�rifr�n kontrollera �nskade sidor.

•  Doctor HTML �r ett Perlprogram som man k�r med CGI. Det kan inte
kontrollera www-strukturer lokalt p� h�rddisken.
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•  Med Weblint kan du direkt, via en hemsida kontrollera sidor. Du beh�ver
allts� inte installera n�got sj�lv. Det �r dock bara gratis f�r utv�rdering. Sen
s� m�ste man betala f�r att f� anv�nda tj�nsten.

•  LinkScan. Ett program som k�r helt som ett CGI-program. Kan b�de kolla
igenom sidor lokalt p� h�rddisken eller �ver n�tet.
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5  Diskussion

Anv�ndning av Internet i olika sammanhang blir allt vanligare. Under 90-talet
har olika f�retag och skolor �ven anv�nt Internet f�r att erbjuda utbildning, och
det har visat en positiv attityd hos b�de elever och l�rare.

Efter att ha intervjuat ansvariga f�r distansutbildning via Internet och samlat en
hel del information om kurserna p� Internet och p� tidskrifter drar jag slutsatsen
att distansutbildning �r utan tvekan framtidens m�jligheter f�r utbildning. Det �r
fler skolor som erbjuder distansutbildningen och det blir fler och fler m�nniskor
som intresserar sig f�r denna typ av utbildning.

5.1 F�r och nackdelar med distansutbildning

Att l�sa p� distans via Internet har liksom den traditionella s�ttet sina f�r resp.
nackdelar.

F�rdelen med distansutbildning �r bl.a. :

•  att alla kan utbilda sig utan att beh�va oroa sig f�r sin �lder
•  att man �r oberoende av tid och rum, vilket inneb�r att �ven om man jobbar

s� kan man ta distanskurser p� kv�llar och plugga hemma vid sin dator efter
arbetet

•  man beh�ver inte oroa sig f�r studier �ven om man har familj, man kan
fortfarande studera och samtidigt ta hand om familjen

•  har man en handikapp och absolut kan inte l�mna hemmet har man
fortfarande m�jligheten att studera

•  man ansvarar f�r sina studier vilket inneb�r att man l�gger upp sin studietid
som man vill, man har sin egen schema att g� efter

•  det finns alltid m�jlighet f�r de som vill l�ra sig mer �ven om man �r klar
med sin utbildning utan att vara tvungen att g� tillbaka och s�tta sig p�
skolb�nken f�r att utbilda sig

Nackdelen med distansutbildning �r:

•  att det kan kosta en hel del f�r att skaffa sig datorutrustning och olika
program som anv�nds vid denna typ av utbildning
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•  att man arbetar hemma och det kan k�nns isolerande, man har inte den
sociala kontakten med andra elever eller l�rare

Dessa punkter som jag har tagit upp som nackdelar kan uppfattas som positiva
f�r vissa personer, det �r helt och h�llet upp till en vad som kan uppfattas som
positiv eller negativ. Det negativa f�r mig kan k�nnas positiv f�r en annan.

Jag tycker att distansutbildningen �r bara positiv. Vi kommer i framtiden att se
mera av denna sorts utbildning. Enligt Bil Gates i sin bok "P� v�gen till
framtiden" s�ger att det blir sv�rare att skilja mellan utbildning, arbete, och
fritid. Detta p g a att p� vissa arbetsplats f�rutsp�s att man inte beh�ver g� till
arbetet, utan man jobbar hemifr�n.

5.2 Websidor

N�r det g�ller f�retagen och skolornas hemsidor s� har jag dragit slutsatsen att
en bra sida ska vara enkel och informativ. Med detta menas att det ska inte
finnas s� mycket bilder och on�diga text som bara tar plats och g�r att det tar
v�ldigt l�ng tid att ladda ner. D�remot s� skall det finnas m�nga l�nkar i f�rsta
sidan s� att man l�ttare kan komma �t informationen och inte beh�ver bl�ddra
igenom andra sidor innan man hittar informationen.

F�r de icke svensk talande bes�kare �r det viktigt att kunna hitta informationen
p� engelska. Det finns alltid intresserade personer fr�n andra l�nder som
best�mmer sig att l�sa vid G�teborgs Universitet samtidigt som de bor i sitt
hemland.

Websidorna ska alltid vara aktuella, d v s att man kan hitta nyheter varje vecka
eller en g�ng per m�nad. Det ska alltid finnas adress eller telefonnummer s� att
bes�karna kan kontakta ansvariga f�r mera information eller om de beh�ver
komma i kontakt med dem av olika anledningar.

Har man uppfyllt kraven f�r en bra och trevlig hemsida s� har man visat ett bra
"ansikte ut�t" och det g�r att man drar till sig bes�kare och d�rmed fler kunder.
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K�llf�rteckning

Litteratur ang�ende distansutbildning p� Internet har varit sv�rt att hitta, varf�r
jag i denna uppsats har anv�nt mig av tidskrifter, rapporter och intervjuer.

Tidskrifter

Computer Sweden nr 4,   1996  Intresset stort att l�ra p� distans
Computer Sweden nr 23, 1996  Kommunsatsning p� distansutbildning
Computer Sweden nr 4,   1997  N�ra till spetskompetens p� n�tet
Computer Sweden nr 25, 1997  Sveriges nya h�gskola ligger p� Internet
Computer Sweden nr 66, 1997  Lund utvecklar verktyg f�r distansutbildning

Rapporter

Utv�rdering av distanskurs i sociologi med utnyttjande av interaktiv
informationsteknik
Sociologiska Institutionen Lunds Universitet, 1997

Skrivhj�lpmedel

Att utreda, forska och rapportera
Lars Torsten Eriksson, 1997

Adresser och URL

Lunds Universitet:
Sociologiska Institutionen
Box 114
221 00 Lund
http://www.soc.lu.se/soc/distans
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Uppdragsutbildningen Kvalitetsdata
Antagning och information
Drottninggatan 28
803 11 G�vle
http://www.kvalitetsdata.se

DUKOM, Distansutbildningskommit�n
Regeringsgatan 30-32
103 33 Stockholm
http://www.dukom.se

ITCampus
http://itcampus.org

Information och tips ang�ende websidor:

De information och tips f�r skolor och utbildningsf�retagens webdesign som jag
har anv�nt i kapitel 4, har jag dels f�tt fr�n ITCampus dels fr�n en intervju jag
hade med Birgitta Ahlbom som �r med i webbgruppen p� Handelsh�gskolan vid
G�teborgs Universitet.
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Bilaga 1

Intervjuguide

1. Hur ofta har elev och l�rare kontakt med varandra?

2. Kan elever kontakta l�raren n�r som helst under dagen?

3. Finns det n�gon form av "chat" d�r elev och l�rare kan ha kontakt samtidigt?
Vilka andra s�tt finns?

4. Vilka b�cker anv�nds i undervisningen?

5. Kan eleven ta kontakt med studiev�gledare och andra personer inom
administrationen?

6. Hur tenterar man?

7. Hur har detta s�tt att undervisa p�verkat elevernas resultat?

8. Hur p�verkas elever och l�rare psykiskt av distansutbildning ?

9. Blir det allt vanligare med distansundervisning i framtiden?

10. L�nar det sig att undervisa p� det h�r s�ttet (resultat, engagemang,
ekonomiskt, tidsm�ssigt f�r l�rarna)?
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Intervjuer med ansvarig f�r distansutbildning

Bertil Danielsson �r ansvarig f�r distansutbildning p� Mitth�gskolan i
Sundsvall. De b�rjade med distansutbildningen i h�sten 1996 d� de erbj�d
kursen i IT som var p� 5 po�ng. Eftersom det var m�nga som var intresserade av
utbildningen s� har de sedan dess erh�llit distansutbildning via Internet bl a i
Java och andra �mnen som matematik och f�retagsekonomi.

Uppdragsutbildningen Kvalitetsdata som har h�llit p� med vuxenutbildning
sedan 1986 och utbildningar p�Ê distans sedan 1992. Vi har olika kommuner,
arbetsf�rmedlingar och olika f�retag som v�ra kunder. Vi har cirka 1600 elever
som studerar vid v�ra utbildningar.
Maths Gyllenman har varit verksam inom branschen p� heltid sedan 1982.
Har tidigare jobbat som konsult �t bl.a Utbildningsdepartementet, Skolverket
och Svenska Kommunf�rbundet avseende utveckling av datorst�dda l�romedel.Ê

Kjell Nilsson �r rektor vid Lunds Universitet. Tillsammans med Jan-Olof
Nilsson �kte de till Berlin i h�sten 1995 f�r att delta i Online Educa- en av
Europas st�rsta konferenser med distansutbildning som tema. Och det var en
lyckad konferens, de b�rjade redan i Berlin att skriva p� sina projektans�kan f�r
att ans�ka medel fr�n DUKOM.
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Intervju med Bertil Danielsson

1.  Dagligen via ett konferenssystem som heter First Class, i undantagsfall kan
chat f�rekomma.

2. I princip ja. D� l�rarna �r lediga f�r att besvara fr�gor som skickas via e-mail.

3. Ja, det finns text baserade chat som kan anv�ndas. Ett  annat s�tt kan vara
telefonsamtal.

4. Vi anv�nder traditionella b�cker som �r nytryckta, enstaka material finns p�
n�tet. Vi anv�nder oss ocks� av TV- och radioprogram. Radioprogrammen finns
p� n�tet som eleven direkt kan lyssna p�. TV-programmen kan ocks� finnas p�
n�tet men det �r inte s� vanligt att eleverna sitter och tittar p� TV via Internet
utan de s�nds via TV-n�tet.

5.  Ja, det kan de g�ra n�r de vill under dagen.

6. P� traditionellt s�tt, d v s att de samlas vid en tidpunkt i skolan och g�r
tentamen skriftligt.

7. Resultatet har varit mycket lika j�mf�rt med traditionella kurser. Ingen st�rre
skillnad.

8. De upplever social gemenskap lika mycket som p� traditionella s�ttet, men
vissa tycker att det inte kan ers�tta den traditionella s�ttet n�r det g�ller social
gemenskap.

9. Det �r klart att det blir s� vanligt med distansutbildning. Det finns m�nga
f�rdelar med denna s�tt att utbilda sig, f�r de som inte kan g� p� kurser i
vanliga fall, det �r t ex de som jobbar och andra som av olika orsaker kan inte
l�mna sin bostad, d� kan de l�sa hemma d�r de inte �r bundna till n�gon tid
eller plats.

10. Resultatm�ssigt s� finns det ingen skillnad mellan den traditionella och
distansutbildningen. Om man ska ta den ekonomiska delen s� finns det inga
vinster. F�rdelen  �r att man kan l�gga material som kompendier och s�dant
p� n�tet. L�rarna l�gger mer tid p� distansutbildningen eftersom de m�ste
skriva ner svaren till eleverna, det tar ju alltid mera tid att skriva �n att prata
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direkt med n�gon, men det �r ocks� individuellt, vissa l�rare tycker att det �t
l�ttare att kommunicera skriftligt.

Intervju med Maths Gyllenman p� Kvalitetsdata

1. Varje dag via telefon eller v�r BBS.

2. Varje dag via telefon (telefonsvarare efter kontorstid) eller v�r BBS
     (dygnet runt).
3. Alla elever har m�jlighet att kommunicera online via BBS eller telefon.

4.  Fr�n olika l�romedelsf�rlag. B�ckerna f�ljer Skolverkets
    kursplaner f�r respektive kurs.

5. L�raren ansvarar �ven f�r studiev�gledning och administration

6. Skriftliga prov p� ca en g�ng per m�nad n�ra hemorten.

7. J�mf�rt med konventionell undervisning s� blir studieresultaten oftast b�ttre
f�r genomsnittet av eleverna. Det finns olika unders�kningar om detta.

8. Elever som sj�lva v�ljer att studera p� distans p�verkas som helhet positivt,
situationen skulle s�kert vara en helt annan om ex. en kommun best�mmer att
alla ska studera p� distans. Valfriheten �r allts� viktig. Detsamma g�ller
l�rarna.

9. Med s�kerhet kommer distansundervisningen att �ka i framtiden.

10. Att starta med kvalitativ distansutbildning �r mycket kostsamt om det ska
g�ras professionellt. D�rf�r kan det finnas risk f�r att det kan komma mindre
seri�sa Ólycks�kareÓ inom branschen fram�ver.

Att kombinera vanlig undervisning med en avdelning f�r distansutbildning kan
vara lockande men har visat sig mycket sv�rt i praktiken d� det �r helt olika
f�ruts�ttningar som g�ller. Att utbildningsanordnarens top management b�de ska
fatta �vergripande beslut om distansutbildningsavdelningen och avdelningen f�r
traditionell l�rarledd undervisning tror inte vi fungerar bra i praktiken. Vi �r
d�rf�r helt specialiserade bara p� distansutbildning och tackar nej till alla
uppdrag som avser traditionell l�rarledd undervisning �ven om det inneb�r att vi
tappar stora int�ktsm�jligheter.
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Intervju med Kjell Nilsson

1. Varje dag har elever och l�rare kontakt med varandra

2. Javisst.

3. Det finns chatkanaler d�r elever kan chatta med l�rare. �n s� l�nge finns det
bara chatkanaler.

4. Det anv�nds vanliga b�cker.

5. Ja, det kan de g�ra.

6. Eleverna skriver uppsatser som l�ggs p� n�tet d�r kan l�rarna l�sa och
bed�ma uppsatserna.

7. De elever som l�ser p� distans presterar lika bra som elever fr�n traditionella
skolor.

8. Eftersom de skriver text p� n�tet kan det vara h�mmande. Det �r ju skillnad
mellan att skriva och att tala direkt med varandra, man kan k�nna avsaknad
av n�rhet, ingen kroppspr�k eller direkt kontakt med varandra och man
k�nner att n�got �r annorlunda. Men det betyder inte att det �r negativt f�r
det finns positiva egenskaper ocks� s�rskilt f�r de tysta elever som i vanliga
fall sitter p� skolb�nken och blir st�rda av de som �r h�gljudda, p� s� s�tt har
alla elever chansen att ost�rd studera och visa engagemang.

9. Ja, det blir ju s�, eftersom samh�llet v�xer med tekniken.

10. Ekonomisk s�tt s� �r det kostsam f�r skolorna men samh�llsekonomiskt l�nar
det sig att ha distansutbildning, eftersom man beh�ver inte bygga skolor och
student bost�der utan de som bor i st�der d�r det inte finns n�gon universitet
har fortfarande m�jlighet att studera vid Lunds och andra Universitet och f�
en utbildning. Pedagogiskt s�tt s� finns det f�rdelar med distansutbildning,
eftersom l�rare och elev har kontakt med varandra varje dag j�mf�rt med
kurser som g�r en g�ng i veckan och det �r enda tillf�llet d� man har kontakt
med varandra. Resultatet �r likadan f�r elever som l�ser p� distans och de
som l�ser p� traditionellt s�tt.
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