Distansstödspodden:
Studerandestöd
Intro Jenny : - Vi har också testat att spela in föreläsningar när vi hade en kurs och
det var väldigt bra tyckte jag. Är det någonting man undrar igen så kan man bara
repetera den. Även om man har problem med språket eller det är något man inte
förstår, så var det en jättefördel att kunna se på föreläsningen igen.
Intro Mikael: Vilka är de viktigaste erfarenheterna man kan ta med sig från att gå
en utbildning som snabbt tvingas att ställa om från en platsbunden undervisning
till distans? Idag ska vi prata med två studerande om vilket stöd de hade önskat
under vårens omställning. Du lyssnar på distansstödspodden från Myndigheten
för yrkeshögskolan. Jag heter Mikael Andersson, och i dag har jag med mig Jenny
och Mani, välkomna.
Ni har ju båda valt att läsa en utbildning med stora tunga teoretiska kursavsnitt där
undervisning skulle ha skett på plats i klassrum. Kan ni börja med att berätta vad
hände hos er när alla vuxenutbildningar skulle ställa om till distans i våras?
Jenny: - I våras fick vi börja studera på distans hemifrån, och det var ju en omställning. Vi hade ju valt en utbildning som inte skulle vara på distans och då
tycker vi också att det är bäst att få vara i klassrum och träffa kompisarna och lära
oss den vägen. Men då fick man ju börja lära sig Teams till att börja med, och det
är ju det verktyget som våra föreläsningar sker på nu och bara att lära sig Teams
var ju en match i sig kan man säga, och om man ska se framåt i tiden så tycker jag
det hade varit bra om man hade fått en lathund eller att man hade fått en timme
och gått igenom hur det hade fungerat. För mig var verktyget helt nytt, och det
tror jag att det även kommer att vara för många som har jobbat och sedan kanske
börja studera nästa år.
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Mikael: Vilken var din upplevelse?
Mani: - Vi började i våras med Teams men vi hade jobbat i Teams under min Lia
och under mitt sommarjobb, så det var bara att köra på. Jag var redan medveten
om olika funktioner, så det blev inte och blev inte lika svårt som det blev för Jenny, men jag håller med Jenny. Det hade varit bra med en introduktion.
Jenny: - Det var ju lite svårt när man inte har klasskompisar runtomkring sig, att
man inte får se alla i skärm heller. Det var många lektioner där de inte har på kameran klasskompisarna, och inte deltar aktivt i lektionerna. Det blir väldigt svårt
för läraren också, att stå och prata med en stängd skärm så att eleverna får också ta
sitt ansvar i detta.
Mikael: - Vad tycker ni har den största skillnaden med att studera på distans jämfört med att vara i ett klassrum?
Jenny: - Jag tycker att det är svårt när man har en föreläsning där man inte, det blir
inte på samma sätt att man kan ställa frågor och säga nu räcker upp handen genom
att trycka på en knapp och lärarna ska hålla koll på det också och missar man något eller inte förstår någonting, så har det redan spelats förbi innan man har ställt
frågor, och det är mycket lättare i klassrum. Vi har också testat att spela in föreläsningar när vi hade en kurs och det var väldigt bra tyckte jag. Är det någonting man
undrar igen så kan man bara repetera den. Även om man har problem med språket
eller att man inte förstår så var det en jättefördel att kunna se på föreläsningen
igen.
Mikael: - Vad tycker du, Mani? Vilken har varit den största skillnaden mellan
klassrum och distans?
Mani: - Man missar ju ett socialt sammanhang och om man sitter hela dagen framför en dator så blir man utmattad också. Det är lättare i ett klassrum också, man
kan ställa frågor och många begrepp blir väldigt tydliga efter att man har pratat
och diskuterat med klasskompisar. Det saknar jag.
Mikael: - Om ni tittar tillbaka på situationen. Vad tycker ni hade kunnat ha gjorts
annorlunda?
Jenny: - Det är en svår situation ska man ju komma ihåg. Svårt för lärarna och
svårt för eleverna. För det första tycker jag att det varit bra med att få en liten
introduktion i hur Teamsverktyget fungerar och sätta upp spelregler, det är jättebra
när vi gör det, men de ska också efterlevas. Sedan att läraren tar lite pauser och
inte bara kör på hela tiden utan tar en paus och sedan låta det sjunka in lite och
fråga om vi förstått. En del lärare har också gjort så att dagen efter föreläsningen
så har man kanske en 20-minuters repetition för att gå igenom föreläsningen. Det
är också väldigt värdefullt att kolla att alla hänger med.
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Mikael: - Vad tycker du, Mani?
Mani: - Man har en väldigt svår situation just nu, men som Jenny nämnde, lärarna
kan repetera lite grann innan dagens lektion så att man minns vad som hände.
Mikael: - Har ni några praktiska exempel på lösningar som ni upplever har fungerat bra under den här omställningen till distans?
Jenny: - Ja, jag tycker vår lärare som vi har nu, har ju använt lite nya verktyg,
bland annat istället för White Board-tavlan som man har i klassrum så har hon ett
verktyg som heter Apple Pencil som blir på vår datorskärm här hemma, samma
som om hon står vid tavlan och skriver och visar räkneexempel här, så det blir ju
väldigt klassrumslikt tycker jag. Sedan har hon även använt appen Menti när vi
har gjort lite omröstningar i klassen och så, där får du ju snabbt svar på vad klassen tycker om olika saker. Så då går alla in via appen och svarar.
Mikael: - Det är viktigt att lärarna är aktiva och tittar på olika tekniska lösningar.
Är det viktigt för att ersätta olika situationer i klassrummet?
Jenny: - Ja, absolut. Det är ett annorlunda sätt att vara lärare digitalt än att stå i ett
klassrum.
Mikael: - Nu har ni erfarenheter av hur det blev i våras. Nu när det här spelas in
så ser vi att nu börjar det svänga tillbaka och bli sämre igen, men det finns kanske
lite tid fortfarande. Vilka åtgärder tycker ni att man ska förberedas för som utbildningssamordnare?
Jenny: - De gör ju schemaläggning utifrån att man snabbt ska kunna komma på
plats igen, och vi lever på hoppet om att snabbt få komma på plats. Men sedan kan
man ju vara förberedd genom att man har exempelvis en lathund om hur Teams
fungerar och att man har en dialog med dem som är klassrepresentanter. Om man
skulle kunna hitta någon lösning med att halva klassen kan få komma till skolan
och vara där på riktigt och hälften sitter hemma och ser föreläsningen via Teams
och så turas man om att vara i lokalerna eller som i vårt fall, så är aulan väldigt
strängt uppbokad. Då undrar jag om man kanske kunde hyra någon annan lokal så
att vi kan ha en föreläsning där i stället. Inspelade lektioner har ju som sagt varit
väldigt positivt också.
Mikael: - Ni återkommer kring just inspelade lektioner verkar vara någonting som
ni varmt rekommenderar. Vad är fördelarna med de här inspelade lektionerna?
Jenny: - Jag ser att det är en fördel att kunna repetera och se det återigen om det är
svårigheter både på räkneexempel och med svåra ord, så då kan man repetera så
att det blir ytterligare ett inlärningsverktyg.
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Mikael: - Mani, du har ju svenska som andraspråk, har det här med inspelade lektioner haft betydelse för dig?
Mani: - Det har hjälpt ganska så mycket. Jag blir väldigt trött efter varje lektion.
Jag har svårt att fokusera och kolla på datorn hela tiden, så om jag hade missat
att anteckna vissa saker och vissa saker förstod jag inte, då gick jag tillbaka och
tittade på inspelade lektioner, och det har hjälpt mig att förstå saker som jag hade
missat under lektionen så det har hjälpt mig ganska mycket.
Mikael: -Nu har vi pratat om hur man bör förbereda sig som utbildningssamordnare och som lärare. Jag tänker nu att det kanske är några som har precis börjat och
ändå har startat i ett klassrum. Hur tycker du att man ska kunna förbereda sig som
studerande, för om det nu blir en distanssituation?
Mani: - Jag föreslår att eleverna alltid tar en promenad innan lektionerna börjar,
att man får frisk luft och är vaken i hjärnan.
Mikael: -Vad säger du, Jenny?
Jenny: Det är ju som Mani säger också att man blir lite trött på att sitta hemma
och inte träffar något folk, så det är viktigt att kanske innan lektionerna börjar, gå
ut och ta en promenad, äta och göra dig i ordning som du hade gjort om du skulle
ha åkt till skolan. Ta det här på allvar som att det är ett arbete eller skola på riktigt
och försök hålla på tider och struktur i ditt liv.
Mikael: - Har ni några tips på hur man kan öka samarbetet och grupparbete mellan
studerande i en distanssituation?
Mani: - Ett tips är att bestämma en tid så alla kan samlas varje dag eller varannan
dag i Teams och skriva till varandra och dela tips.
Mikael: - Vad säger du Jenny, har du några tips kring det här med grupparbete?
Jenny: - Det har fungerat väldigt bra faktiskt. Vi har åtta olika grupprum där lärarna har bestämt vilka som ska vara i de olika grupperna så att det är lite styrt, och
sedan är man i den gruppen och arbetar tillsammans. Ibland är det bara kanske att
vi ska diskutera en sak en halvtimme sen ska vi redogöra för det inför hela klassen. Det har fungerat jättebra med de här olika grupperna.
Mikael: - Har ni upplevt någonting som har hjälpt er nu när ni har ställt om utbildningen till distans?
Jenny: - Ja, man får väl komma ihåg att vi har blivit lite mer tekniskt duktiga som
vi kanske inte hade blivit om man hade suttit i klassrum. Nu delar vi dokument
och man visar skärmarna. Vi lär oss mycket i Teams och i den digitala världen
också, så det är ju en fördel.
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Mani: - Förut var det svårt att skriva någonting snabbt på datorn eller göra en tabell på datorn och dela med någon. När det gäller att använda datorn har jag blivit
lite snabbare och lite mer van vid att jobba med en dator. och det är kanske en
fördel om man börjar jobba efter utbildningen att man då är bättre på det här.
Mikael: - Mani, du har ju svenska som andraspråk. Har du några särskilda tips till
utbildningsanordnare och lärare? Vad bör man tänka på extra när man har studerande som har svenska som andraspråk, om man lägger om undervisningen till
distans?
Mani: - Att ha lite mer tid och lärare vet ju vilka studenter som har svenska som
andraspråk så de kan ge lite tips och lite extra presentationer så att de förstår och
lärare får undervisa lite långsammare än de gör i lektionssalen.
Mikael: - Ser ni några andra skillnader när ni har pratat med de andra studerande?
Kan ni se att det finns några skillnader mellan hur olika individer har tagit det här
med omställningen till distansundervisning?
Mani: - Vissa klasskamrater tog det bra för de kan spara tid. De vill inte lägga så
mycket tid eftersom de har familj och barn, så de kan göra uppgifter hemma.
Mikael: - Har du hört någonting, Jenny?
Jenny: - Både positivt och negativt och tyvärr negativt så är det ju en del som är
ensamma som egentligen träffar mest folk när vi varit i skolan där och även psykiska ohälsa och sådana saker ökat också för att man blir väldigt ensam när man
studerar på distans. Så det är tråkigt.
Mikael: - Kan du se några sätt som man skulle kunna arbeta på så att man minskar
den här känslan?
Jenny: - Jag har fått till mig där klasser har testat att man har istället för grupper,
men då har man fikarummet så att man kan träffas när man har rast och så kan
man bara sitta och snacka och vara lite sociala över en kopp kaffe, och det kan ju
också vara väldigt värdefull nu när man inte får träffa så mycket folk, men att man
kan vara i ett sådant grupprum som i fikarummet och se varandra och få snacka
lite. Det kan ju vara väldigt värdefullt även det.
Mikael: - Ni har fått fortfarande en utbildning på distans, eller hur?
Jenny: - Ja, det stämmer.
Mikael: - Ser du någon avgörande skillnad i hur undervisningen läggs upp nu jämfört med hur den gjordes i våras?
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Jenny: - Där man ser skillnad, tycker jag, är att vi har olika lärare. En del är mer
nyfikna och tar till sig nya verktyg och vill utvecklas i sin yrkesroll som lärare på
distans. En del kanske kör på samma sätt som man gör i klassrummet, och då blir
det inte riktigt lika bra heller.
Mikael: - Så er upplevelse är att det är viktigt att lärarna tänker att nu är det distans och då kanske vi måste ändra en del av sättet vi arbetar på?
Jenny. - Ja, absolut.
Mikael: - Avslutningsvis är det några tips och råd ni skulle vilja ge till de utbildningsledare och lärare som lyssnar på den här podden?
Jenny: - Till lärarna skulle jag vilja tipsa om att inte köra för mycket monolog,
utan få i gång en dialog och jobba med att få i gång klassen. Ställ frågor och fråga
Kalle vad han tycker om detta, så att man känner att man är på alerten och sitter
och lyssnar. Begär att kamerorna ska vara på så de visar att de är delaktiga. Det
vill jag tipsa lärare om.
Mikael: - Vad säger du, Mani?
Mani: - Ha lektioner där man kan prata med elever och att alla ska ha kameran på
som Jenny säger.
Mikael: - Det har varit intressant att prata med er, Jenny och Mani. Jag får tacka så
väldigt mycket för att ni tog er tid att vara med i distansstödspodden.
Jenny och Mani: - Tack!
Mikael: - Du har lyssnat på distansstödspodden från Myndigheten för yrkeshögskolan, en del av projektet till stöd för anordnare som ställer om till distansundervisning. På myndighetens hemsida hittar webbinarier och mer information om
projektet. Fler avsnitt av distanspodden hittar du där poddar finns.
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