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Styrdokument 
”Vuxenutbildningen ska stödja de elever som under sin 
studietid har behov av att kombinera utbildning och 
arbete. Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller 
utbildningen och det kan handla om plats för 
utbilningens genomförande, tid, studietakt, studieform 
och sätt att lära.” (s 7) 

Läroplanen för vuxenutbildningen (2012)  



Frågor 
• Måste distansundervisning finnas?  

• Hur ska den i så fall organiseras? Kan det 
se olika ut?  

• Hur får vi en hög kvalité på 
undervisningen? 

• Hur fungerar distansundervisning och 
matematik ihop? 



Förändring 
Områden som behöver förändras är bland annat:  

• Distansutbildningen anpassas sällan till elevernas 
behov 

• Synen på utbildningen behöver förändras 

• För mycket självstudier 

• Elever behöver få större tillgång till lärarens stöd 

• Bristande kompetensutveckling för lärarna 

 

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning, 2015:2  
(Skolinspektionen) 



Framgångsfaktorer 
• Variation kring arbetssätt 

• Ta tillvara på möjligheterna i en lärplattform 

• Visa kopplingen till kursmålen tydligt 

• Regelbundna och ofta förekommande uppdateringar 
och uppgifter 

• Utforma kursen efter elevens förutsättningar  

• Framför allt behöver eleven känna sig sedd även om 
jag som lärare inte träffar eleven fysiskt 

 

E-learning quality Aspects and criteria for evaluation of e-learning in higher education (2008, Högskoleverket) 
Nätbaserad utbildning – en introduktion (2012, Stefan Hrastinski) 



Nya roller 
• Eleven konsument - läraren regissör? 

• Eleven mer aktiv - läraren stöttar och 
handleder? 

Nätbaserad utbildning – en introduktion (2012, Stefan Hrastinski) 



Förutsättningar 
Läraren behöver utbildning i  

1. Teknik 

2. Didaktiska/pedagogiska perspektiv.  

 

Nätbaserad utbildning – en introduktion (2012, Stefan Hrastinski) 



Frågan 
Hur skapar vi bra lärandesituationer i matematik 
på distans? 

  



Mina mål med 
Ett sätt att få en 
överblick och en första 
kontakt med eleven och 
dess inställning till 
matematik. 



Lärplattformar 
• En tydlig och enkel struktur 

• Viktig att eleven får teknikutbildning vid ett 
första möte/kursstart. 

  



Aktiv grovplanering 
För att samla och 
strukturera filer och 
filmer på ett sätt som 
gör att eleven får ett 
stöd i sin utbildning 
på distans. 

  



Veckans arbete 
För att få eleven sedd och för att få koll på var 
eleven befinner sig.  

  

1. Vad ligger du i planeringen? 
2. Vad har du lärt dig den här 

veckan? 
3. Vad har du haft för bekymmer i 

matematiken under veckan och 
är det något du vill ha hjälp 
med att förklara/reda ut? 

Teaching undergraduate mathematics on the internet. Part 2: 
Attributes and possibilities. Johann Engelbrecht and Ansie Harding 
(2006). http://science.up.ac.za/muti/webmaths2.pdf 



Virtuella rum  

Att använd virtuella rum på 
nätet på olika sätt för att nå 
eleverna på distans och för 
att skapa flexibilitet och 
känslan av att bli sedda. Det 
kan vara föreläsningar, 
räknestugor, provskrivningar 
och handledande samtal. 

 

Att använda ett virtuellt möte skapar möjligheter och 
suddar ut klassrumsbegreppet. 

Adobe Connect  Videokonferens   



Inspelningar 
Spela in lektioner på ett 
enkelt och opretentiöst 
sätt för att underlätta för 
eleverna på distans. 

Släpp perfektionismen, 
det viktigaste är 
innehållet. 



Examinationer 

  



1. Struktur och organisation 
2. Lärarrollen 
3. Tekniken 

- mer handledare än föreläsare 
- närvaro – ge snabb och konstruktiv 

feedback 
- se och bekräfta eleven, överbrygga 

distansen 

Viktigt att  elever och lärare får 
möjlighet att lära sig verktygen 
som de förväntas kunna 
(workshops, fortbildning etc. ) 

- hur ska kursen läggas upp? 
(tid, rum, material) 

- vad ska man lära sig ?  
(kursens innehåll) 

- hur ska man lära sig? 
(arbetssätt) 

 

Avslutning 
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