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KRISTINA LUNDBLAD 
AVDELNINGEN FÖR BOKHISTORIA VID LUNDS UNIVERSITET. 
 
 
”HÄR HAR MAN ALLTID MED SIG”. DISTANSUNDERVISNING OCH NYA 
PERSPEKTIV I LÄRANDET 
– föredrag på Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017 
 
Länk till konferensprogramet: 
http://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Pedagogisk_utvecklingskonferens_201
7_-_program_webb.pdf 
 
 
 
 
Hej alla, och tack för inbjudan att vara med. Jag ska börja med att visa er en 
snutt ur ett pedagogiskt mästerverk.  
 
https://www.oppetarkiv.se/video/1129385/julkalendern-fem-myror-ar-fler-an-
fyra-elefanter-avsnitt-6-av-28   
[se 13.05 minuter in i programmet] 
 
Jag är lektor i bokhistoria och har undervisat i ämnet sedan 2002 och jag tänkte 
tala lite om skillnaderna mellan campuskurser och distanskurser. Jag vill 
understryka att jag inte är ensidigt för det ena och mot det andra, men det finns 
en del intressanta skillnader som det är värt att fundera över. 
 
För tio år sedan, när jag var med på den första utvecklingskonferensen här på 
LU, var alla våra kurser fortfarande vanliga campuskurser. Mitt konferensbidrag 
den gången gjorde jag tillsammans med interaktionsforskaren Per-Anders 
Hillgren och det handlade om hur man skulle kunna använda >>audiovisuella<< 
tekniker i lärandet kring artefakter.  
 
Ett viktigt inslag i de bokhistoriska kurserna är föremålsbaserad undervisning 
och vi hade gjort ett experiment med att filma lektionstillfällen där vi jobbade 
med böcker från 15- och 1600-talen. Tanken var att studenterna skulle kunna 
återuppleva laborationerna hemma och i sin egen takt närstudera böckerna och 
lyssna på allt som hade sagts om under lektionstillfället.  
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Idag känns det lite paradoxalt att vi försökte få in ”audiovisuell” teknik i våra 
campuskurser för att öka kontaktgraden med det material vi jobbade med -  när 
vi nu, efter att ha övergått till distanskurser, kämpar med att få in moment med 
de fysiska böckerna i distanskurserna. Lösningen heter antagligen ”blended 
courses” – men så fort man har campusinslag krymper genast en av de viktiga 
poängerna med distanskurser, nämligen det gränslösa upptagningsområdet. 
 
Idag låter benämningen ”audiovisuella teknik” nästan lika antikt som 
”grammofonspelare” och då, för tio år sedan tror jag ”distanskurser” fortfarande 
hade lite science fiction över sig. Men sedan dessa har användningen av 
distansundervisning ökat lavinartat och mitt ämne är ett av dem som övergått till 
denna nya form. 
 
2011 skapade jag en pilotkurs på 7,5-poäng och sedan har vi successivt 
omskapat grundkursen, fortsättningskursen och kandidatkursen till nätbaserade 
kurser.  
 
Om vi tittar på några konkreta saker som förändrats för vår del, i och med 
övergången till distanskurser, så kan man konstatera  
 
• att antalet människor som söker våra kurser har ökat dramatiskt 
 
• studenters genomsnittsålder har också ökat – Den typiske studenten, en ung 
människor som lämnade gymnasiet för ett eller ett par år sedan, är i princip 
försvunnen och istället är merparten nu högst vuxna och ofta yrkesverksamma. 
Detta har två huvudsakliga villkor  - våra kurser ges på halvfart och vi har inga 
moment i realtid. 
 
• En annan viktig förändring är hur vi benämner de människor som följer våra 
kurser.  Även om jag använder ordet ”student” här för enkelhetens skull – så 
talar vi själva inte längre om studenter utan om ”kursdeltagare”. Det kan ju 
tyckas vara en bagatell, men det är en väsentlig skillnad och det betonar ju 
faktiskt något som alltid lyfts fram inom högskolepedagogiken – aktiviteten, 
görandet – att det är genom det man gör – att man deltar i en kurs - som man lär 
sig saker.  
    Ordet ”student” har en mer identitetsmässig implikation - student är något 
man blir, är och sedan upphör att vara – och det synsättet är ju egentligen svårt 
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att förena med ideal som heterogenitet och livslångt lärande – Måste man vara 
student bara för att man studerar?  
 
• Vad vi också kan se är att upptagningsområdet utvidgats från Malmö – Lund 
och närliggande kommuner till teoretiskt sett hela världen. Vi har haft studenter 
som bott i Tokyo, Moskva, New York, Holland och Italien, vi har haft flera som 
bott i Finland och Danmark och vi har framför allt deltagare från stora delar av 
vårt eget långsträckta land. 
 
Mindre konkreta men likafullt viktiga skillnader är att den pedagogiska insatsen 
kan fokuseras mer på interaktion med studenterna – både enskilt och i grupp. 
 
Det att man inte befinner sig i samma fysiska rum, och att man ofta är hemma 
hos sig själv skapar en tydlig avspänning i gruppen och lägger grunden för en 
speciell närvarokänsla. Jag lär helt klart känna mina kursdeltagare bättre nu än 
när vi hade campusundervisning,  och var och en deltar mera aktivt i de samtal 
som pågår. 
 
Det blir också väldigt tydligt att det är de själva som är innehållet – Om inte de  
bidrar till att ge liv åt kursen, i form av diskussioner och inlägg, 
kamratgranskningar och andra uppgifter, så blir det ingenting. Det här handlar  
om att kommunikationen i en nätkurs är synlig – den utgörs av skrift, av 
materiell text som man kan se. Kursen växer efterhand som deltagarna arbetar 
med kursen, och i takt med tiden som den pågår. I en campuskurs talar man – 
och det muntliga finns bara medan det utsägs, sedan är det borta. (Dessa 
fenomen är för övrigt mycket intressanta i et bokhistoriskt perspektiv.) 
 
 

• 
 

Vad säger då de här förändringar om pedagogiska frågor i ett vidare perspektiv? 
 
Vanligtvis tänker man ju att pedagogik handlar om hur man på bästa sätt lär ut 
någonting, om hur man förhåller sig till sina studenter och stödjer deras lärande. 
Men i ett vidare perspektiv, och inte minst i ett historiskt perspektiv så speglar ju 
de pedagogiska modellerna och idealen större samhälleliga, kulturella och 
ideologiska komplex och handlar alltså i grund och botten också om hur ett visst 
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samhälle i en viss tid menar att relationen mellan individer, och mellan individ, 
kunskap och kunnande ser ut och bör vara beskaffad.  
 
Katederundervisningen med rottingen i högsta hugg speglade ett auktoritärt 
samhälle med strikta hierarkier men man behöver inte ta till så övertydliga 
exempel – även skillnaden mellan salstentor och hemtentor ger en belysning av 
de pedagogiska modellernas ideologiska och kulturella matriser. 
 
Och det gäller även parametrar som jag nyss tog upp – alltså antagningstal, 
ålder, studietakt och upptagningsområden  - hur de är utformade och fungerar 
speglar också ett slags politik i vidgad mening. 
 
Att faktorer som var man måste bo, hur man måste leva och hur gammal man 
måste vara för att kunna studera vid ett universitet har en avgörande inverkan på 
vilka som kan ägna sig åt studier på högre nivå innebär ju i hög grad att vi har 
att göra med en social selektering av ganska extremt snitt –  
 
Bor man långt ute i landsbygden, har familj och jobbar så kan man inte flytta till 
Lund och studera på heltid även om man skulle vilja.  
 
Här kommer ju då distansutbildning in som en mycket intressant möjlighet till 
förändring - men även om en hel del undervisning nu sker över nätet så är bilden 
av universitetsstudier som något man gör på plats i en viss stad, och på heltid 
under ett par koncentrerade år i sin ungdom fortfarande ganska orubbad - 
universitetsstudier är campusstudier och det närvaroideal som detta präglas av är 
intressant på många sätt – exempelvis ur miljösynpunkt men också med tanke på 
att många studenter – inom humaniora i alla fall – inte har mer än 4 -6 lektioner 
i sal per vecka – alltså 4-6 timmars närvaroupplevelse. 
 
Det som också är intressant att fundera på är vilken roll själva närvarofrågan 
har i hur man värderar distanskurser. Jag tror inte det råder något tvivel om att 
distanskurser fortfarande har ett lägre symbolvärde än campuskurser. Det kan 
man märka bland kollegor i olika sammanhang, och på det faktum att alla 
administrativa verktyg – som användningen av genomströmningstal, timfaktorer 
och scheman – är ensidigt anpassade efter hur campuskurser fungerar ,  och man 
kan också märka det i synen på distansundervisning som ett billigare alternativ 
till campusundervisning. 
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Nu är det ju inte så konstigt att vi efter sådär 800 år med campusundervisning 
ser det som den självklara och egentliga undervisningsformen,  men jag tror 
ändå att vi kanske måste omvärdera både den och det vi kallar distansutbildning. 
 
Man kan t ex försöka se distansutbildning inte som en smart teknisk lösning 
eller som ett sätt att bedriva utbildning enligt de vanliga rutinerna fast med hjälp 
av en dator och till lägre kostnad utan istället som en möjlighet att begrunda och 
kanske omvärdera de föreställningar som ligger implicita i begrepp och uttryck 
som ”student”, kursdeltagare, ”läsa i Lund”, ”kontakttimmar”, studentperspektiv 
och – inte minst just – närvaro: 
 
Hittills har närvaro i den akademiska världen betytt att studenten är närvarande 
vid läroanstalten, medan ”distansundervisning” innebär att studenten befinner 
sig på distans från denna läroanstalt. Men om vi tänker ur ett användarperspektiv 
och om vi vill att så många som möjligt ska kunna utbilda sig så måste vi kanske 
fråga oss vad det är som befinner sig på distans från vad.  
 
Är det inte universiteten och deras byggnader, institutioner, föreläsningssalar 
och aulor – som befinner sig på distans….  som ligger där borta, där man inte är, 
dit man måste flytta, dit man måste gå eller åka bil, buss och tåg – dit man måste 
ta sig? 
 
Min spaning är att ”distanskurs” i framtiden kommer att beteckna det vi idag 
kallar campuskurs. Vi lever i en digital kultur, digitala plattformar är bärbara – 
och följaktligen kan man vara närvarande i sin universitetskurs hela tiden - 
Universitetet är här, där man är  – och här har man ju, som Eva, Magnus och 
Brasse har lärt oss, alltid med sig. 
 
 
© Kristina Lundblad 2017.  
Texten är publicerad online i Lucris. 
Kontakt: kristina.lundblad@kultur.lu.se 
 
 
 
 
 
 



	 6	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


