
Distansutbildning



Ämneslärare Handledare

Lokalt Distans



1. Hemställan
Den intagne önskar samtal

2. Samtal med läraren
Vad och varför?
3. Studieplan

Långsiktiga mål, ev. syv-kontakt
Ansökan

Urval
Kriterier enl. förordningen om kommunal 

vuxenutbildning
Antagning

ANTAGNINGSPROCESSEN



VAD HÄNDER NÄR MAN FÅTT EN NY STUDERANDE?

Ny distansstuderande; 
snabb kontakt

Ämneslärare kontaktar
handledare: material, 

telefontid

Introsamtal per 
telefon

Öppna studierum
Registrera i NC





Distanspedagogik

• Distans i rummet

– Måste visa och kommunicera på annat sätt
– Kroppsspråket ersätts av andra uttrycksmedel
– Studiehandledningar mer utförliga, tydliga instruktioner
– Genomtänkt material lämpligt för distans

• Distans i tiden 

– Hjälpen är inte omedelbar
– Veckosamtal, båda parter väl förberedda, bestämd tid
– Återkoppling måste ske snabbt
– Tydlig och realistisk tidsplan



FÖR VEM PASSAR DISTANSUNDERVISNING?

• Självständiga, studievana vuxna
• Studieovana/studerande med särskilda behov
• Skräddarsytt kursutbud SFI A   Fysik B
• Slipper ”sticka ut”/jämföras
• Flexibilitet i schema och material
• Vuxen miljö – inget klassrum - ansvar
• Alltid pedagoger på plats
• Får behålla undervisande lärare vid flytt
• Distansundervisning även med närstuderande



Hjälpmedel

• Ordböcker
• Interaktiva läromedel
• Utbildningsradion
• Lexia
• E-medborgaren
• Nyhetstidningar
• Inspelade föreläsningar



Diskussion



FÖRSLAG TILL DISKUSSIONSFRÅGOR

• För-/ nackdelar jämfört med ditt land
• Begränsningar/möjligheter med 

distansundervisning
• Kan andra typer av utbildning bedrivas i 

distansform?
• Hur kan man motverka att man mister 

gemenskap med kurskamrater samt att 
förebilder försvinner vid ensamstudier?



Visioner

• Kurspaket
• Enbart dator- och telekommunikation
• Interaktiva hjälpmedel 
• Fler och bättre tekniska lösningar
• Ökad lärartillgänglighet
• Studier på eget språk



24 september 2010

• 1670 studerande (individer) i Lärcentrum
• 998 individer studerar 1290 kurser på distans
• 820 individer studerar 926 kurser lokalt
• 115 olika kurser igång 
• Finns på 53 olika Lärcentra
• Studerar för 119 lärare som har kompetens i ca 

160 kurser
• 1455 betyg satta i år. 



Anja Edvardsson: 
anja.edvardsson@kriminalvarden.se

Annica Skarphagen: 
annica.skarphagen@kriminalvarden.se


