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Förord

Distansutbildningskommittén DUKOM har huvuduppgift "attsom
föreslå långsiktigt främjar utvecklingen hela landetstrategi ien som av
de möjligheter till distansutbildning den moderna informationstek-som
niken erbjuder" Dir 1995:69.

förslag skall bl.a.DUKOMs grunda sig erfarenheterna från ett stort
antal projekt bedrivits i anslutning till utredningsarbetet.som

Kommittén inbjöd hösten i princip alla1995 anordnare vuxenut-av
bildning och högskoleutbildning i landet betydande antalsamt ett orga-
nisationer företagoch ansöka utvecklingsmedel. Totalt inkomatt om

projektförslag.500 Summan de sökta bidragen uppgick till drygtca. av
milj.kr.500

Kommittén överlämnade efter omfattande beredning tillen rege-
ringen förslag 100 projekt skulle beviljas bidrag till be-att ettom ca.
lopp sammanlagt 90 milj.kr. Urvalet innebar 35attom ca. ca. av pro-
jekten hänförde sig till folkbildningens område, till universitet40ca.
och högskolor medan återstoden, hänförde25, sig till främst kom-ca.

och vidare till begränsat antal organisationer och företag.ettvux
Regeringen beslutade helt i enlighet med förslag,DUKOMs och

projekten genomfördes sedan i huvudsak under 1996/97 under korn-
mitténs överinseende.

För uppnå god kvalitet och nödvändig enhetlighet i projektensatt en
utvärderingar utarbetade DUKOM anvisningar för vad dessa ut-egna

värderingar borde innehålla och hur de borde utformas. Anvisningama
förankrades vid antal nationella, regionala och tematiska konferen-ett

till vilka alla projekt inbjöds.ser
Projektens utvärderingar inlämnades till underDUKOM hösten

1997 och föreliggande sammanfattning och analysutgörrapport en av
Åström,dessa. Den har utförts fil. kand. Eva doktorand i pedagogikav

vid Umeå universitet. Hon har självständigt utfört arbetet och svarar
för innehållet. Dock har hon tagit till synpunkter fram-ensam vara som

kommit vid sammanträden med kommitténs experter.
Rapporten avsedd användasär del underlaget införatt ut-som en av

formningen DUKOMs förslag. döljerDen inte problem och till-av
kortakommanden generellt slag förekommit inom projek-av mera som

och i det avseendet kan den tjänaten, kunskapsbank för densom en
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vill undvika andras misstag. framför allt sökerMenattsom upprepa
visat avgörande förden lyfta fram de förutsättningar sigsom vara ar-

erfarenheter beskrivits centrala.betet i projekten och de som som
helhetoch bredd torde DUKOM-projektenTill sin omfattning som

fm-svensk distansutbildning. själva verket torde detunika inom Ivara
detmotsvarighet också internationellt.få någon Utöver vär-nas om ens

arbete bör den samlade erfarenhe-de projekten har för DUKOMssom
för praktikerna fältet och för forskningentill både påstor nyttaten vara

inom området.
generella analysen finns föreliggandesamlade och iDen mera rap-

port.
källorna och konkreta erfarenhe-vill söka sig till deDen merasom
projekten. Utvärderingama dem finnsbör söka sig direkt tillterna av

web-plats kan nås adressensamlade särskildpå somen
de projekt-http://www.duk0m.g0v.se. finns också länkar till bl.a.Där

ansvariga.
heloriginal Rauni Westin varit.Ansvarig för produktionen harav

Lars Göransson
särskild utredare
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Inledning1

DUKOMOm1.1

"med uppgifttillkalla utredarebeslutade i maj 1995Regeringen att en
distansmetoderkan främja användningenföreslå åtgärderatt som av

huvudupp-vuxenutbildningen och högskolan. " Utredarensfrämstinom
främjar utvecklingenlångsiktigt igift "att föreslå strategi somvar en

den modernatill distansutbildninglandet de möjligheterhela somav
" Distansut-erbjuder. Utredningeninformationstekniken namnetantog

DUKOM.bildningskommittén -
tillsattsdet inom utbildningsdepartementetbeslut innebarDetta att

inomtill distansutbildningeller med anknytningutredningartre om
di-år till alla utredningarna diskuterasfyra direktivenloppet I treav

högskole-vuxenutbildning ochrelation till svenskstansutbildningen i
Distansutbildningtill arbetsmarknaden.utbildning och i relationäven

ef-sociala skillnader,till utjämna regionala ochkunna bidra attantas
stärkavuxenutbildningen överhuvudtaget bidra tillochfektivisera att

konkurrenskraft.landets ekonomiskaenskildas och helabåde
föregående utred-och deskillnaderna mellan DUKOM tvåEn av

hjälpmedel i distansut-betydelse tillmäts tekniskaningarna, denär som
tillIT-stödets potential för första gångenbildningen: I DUKOM görs

inforrnationstek-Distansutbildningen och den modernahuvudfråga.en
till de två tidi-samtidigt i för intresset. direktivenniken står Icentrum

behandlastekniken inte ellerutredningarna antingen alls, sånämnsgare
den i förbigående.mer

utredningarna, förslag skaskillnad mellan DUKOMsEn är attannan
användning-grundas praktisk erfarenhet och "bidra till utvecklapå att

"4 fast-distansmetoder utbildningen. Efter inledningsvis hai atten av

Dir 1995:69, s.
2 Till sinformell mening kommittén särskild utredare.I utgörs av en person en-
hjälp har han referensgrupp och kansli.etten
3 tidigare distansutbildning och Utred-två Utredningen Dir 1991:47De var om

vuxenutbildning Direjfektivare 1992:48.ningen om
4Dir 1995:69, s.
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slagit tidigare utredningar inom framför allt distansutbildningsområ-att
det bör ligga till grund för utredningsarbetet, beskriver direktiven förut-
sättningarna för projektverksamhet ska genomföras inomen som ra-

för DUKOM.marna
medel anslås tilldessa ska antal projekt, skaI sägs att ett som an-

vändas för "tillgodose de behov kartlägg-utredaren efter sinatt som
angelägnabedömer särskilt projektenspecifikt skaning Mersom

bidra till olika utbildningar flexibla tillgängliga förochgöraatt mer
har svårigheter utnyttja andra till utbild-möjligheterattgrupper som

ning i dag. Behovet stöd till lokala regionala skaoch centrasom ges av
också uppmärksamhetägnas

direktiven fastslås också projektmedel i första hand ska tilldelasI att
redan befintliga utbildningsanordnare. departementet fanns sedanInom
tidigare öronmärkta för verksamhet med distansutbildning ipengar an-
slutning till högskola och folkbildning och medel tillfördesytterligare
för distanspedagogiskmöjliggöra utvecklingsverksamhet inomävenatt
framför allt komvux. ställdes cirka miljoner kr tillSammantaget 100
kommitténs förfogande, fördelade på områden; högskolan, folkbild-tre
ningen och, i huvudsak, kommunala utbildningar.

Projektverksamheten kom och resurskrävande delutgöraatt storen
utredningens arbete och den innebar också fick relativtDUKOMattav

lång tid sig för genomföra arbetet. planering,på år anslogs förTreatt
urval, utveckling, genomförande och utvärdering utvecklingspro-av
jekten.

urvalet projekt1.2 Om av

Även projektverksamhet i omfat-DUKOMs sig kan ha varitom anses
tande många miljoner kronor har hundratals människor harsatsats,-
arbetat och tusentals har deltagit i olika kurser utbildningar- såoch är
den ändå bara urval. Projekten visar på idéer finnsantalett ett som om
distansutbildning och i det här landet. pedago-IT visar på möjligaDe
giska lösningar, på olika använda sig den informations-sätt att av nya
tekniken, på frågeställningar återstår problembesvara ochattsom
och hinder kan den söker bidra till inomutvecklingmötasom som om-
rådet.

Men projekt ingen heltäckandeDUKOMs beskrivning nå-ger av
gonting. Projekten del mycket omfattande verksamhetär en av en mer
och de inte nödvändigtvis representativa för denna verksam-är större
het. Troligen de typiska i ganska många avseenden, inte alls iär men

5Dir 1995:69, 7.s.
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alla. Projekten har valts utifrån de premisser gällt inom denna sär-som
skilda kommitté och de prioriteringar gjorts har påverkat vilkasom re-
sultaten utvecklingsarbetet blivit.av

framkommer tydligt iDetta utvärderingen projekten. urvals-Deav
principer gällt slår igenom i projektens agerande och i mångasom av
resultaten deras mödor. Därför redogörs nedan för hur urvaletav av
projekt gick till.

arbetsgångenUrvalet älva-
slutet oktober inbjöds samtliga universitet högskolor,I 1995 ochav

samtliga kommuner, samtliga studieförbund och folkhögskolor, ett an-
tal andra organisationer antal företag ansöka utveck-samt ett att om
lingsmedel från Ansökningarna skulle börjanDUKOM. inne ivara av
december 1995 och den korta tid fanns till förfogande be-p.g.a. som
hövde projekten i det här skedet bara komma med projektskiss.en

visade sig ansökningstidenIntresset När gick fanns 370stort. ut ca
skrivelser diarieförda, omfattande olika projektförslag.500 To-änmer
talt söktes medel för miljoner500 kronor- fem gångerän änmer mer
så mycket fanns tillgängligt.som

förstaden urvalsomgången deltogI DUKOMs kansli och tre exper-
ter anställdes för hjälpa till just vid urvalet projekt och förattsom av

sedan ha fortsatt kontakt med projekten utvecklingsarbete ochunderatt
genomförande. Experterna för varsin projekt; förgavs ansvar grupp av
högskoleprojekten, folkbildningsprojekten respektive för kommunernas
och de övriga projekten.

första grovsållningenDen två månader. januari kundeI 1996tog
kommittén lämna besked till projekten de antingen bort, ellervaltsatt

de fortfarande bedömdes intressanta och därför ombads skickaatt som
in fördjupad ansökan. utgjordesDen mall där DUKOMsen ny, av en
urvalskriterier formulerats i frågeområden.elva detta arbete fickFör
projekten ytterligare månad sig.påen

kompletterandeDe ansökningarna bearbetades inom DUKOM. Sek-
retariatet gick igenom och preliminär ställning samtliga ansök-tilltog
ningar, medan respektive gjorde ingående granskningexpert en mer
och bedömning sin egen det skedet ytterligare kon-I togsav grupp.
takter med vissa projekt för information budgetfrågor, för-nämnare om
ankring i den organisationen och andra eventuella oklarheter iegna
ansökan.

Efter detta interna beredningsarbete överlämnade kommittén i bör-
jan april till utbildningsdepartementet sitt förslag på vilka projektav

° s.k. sekretariatetDet DUKOMs kansli och deutgörs tre experterna.av
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tilldelas. Totaltbidrag och vilka belopp de bordeborde beviljassom
få sammanlagt be-tillfälle projekt bidrag tillföreslogs vid detta 97 ett

med vissabeslutade i maj 1996kr. Regeringenlopp miljoner84näraav
enlighet med DUKOMsaugusti och september helt itillägg ismärre

förslag.

Urvalskriterier

projektbidrag7utbildningsanordnare sökaolikai inbjudan tillRedan att
grundskulle tjänaantal kriterierformulerathade DUKOM ett somsom

projekt.för urvalet av
inter-skullevillkoret projektengrundläggandeDet attmest avsevar

informations-med betydande inslag modemdistansutbildningaktiv av
kunnaskullekriterium projektenavgörandeteknik. Ett attannat var

organisatoriskoch/ellerpedagogisk, didaktiskresultera i kunskap avny
statligunderlag föranvändbaraResultaten skulle stra-art. ensomvara

IT-stöd.meddistansutbildning Detutvecklingtegi för främjaatt aven
direktiven.ihuvudsakliga uppdrag beskrevsockså så kommitténsvar
för dekursdeltagamasocksåkonkretMer att egnaansvarangavs

tidpunktför dem välja studiesätt,möjligheterstudierna och ökade att
för utveck-utgångspunktenskullestudietaktför studierna och vara

inne-studiehandledningar,skullei åtankeMed dettalingsarbetet. t.ex.
till delta-hänsynutvecklas och väljas.och IT-stödet Avhåll, läromedel
dessutomvillkor skulle IT-stödetoch ekonomiskakunskapsnivågarnas

sidaförklarade sig från DUKOMsVidarelättillgängligt.helst manvara
utbildningsmöjlig-syftade till ökaprojektintresserad attsomvara av

delta ihar svårigheterför olikaheterna att meravuxna somgrupper av
priorite-utbildning. Vidareutbildningorganiseradtraditionellt av vuxna

samarbeteutvecklas iförsöksverksamhethelst skulle sådanrades och
intefördel,beskrevsarbetsgivare. Detmed berörda än ettomsom en

utbildningsan-mellan olikainnefattade samarbeteprojektenkrav, om
ordnare.

avsågsrealistiska. Med dettaskulle ocksåAnsökningama attvara
verk-i reguljärslut skulle kunna övergåprojekten efter projekttidens

samhet.
för självaansökningarna endast kostnaderskulleDessutom ut-avse

investeringskosmaderGenomförandekostnader ochvecklingsarbetet.
för själv.utbildningsanordnaren ståutrustning dylikt förutsattesför och

7 ochtill vid universitetInbjudan Rektorema21/95, daterad 1995-10-19,Dnr
och landstingfolkhögskolor, till samtliga kommunertill samtligahögskolor, samt

branschorganisationerorganisationer,till fackligaskolor för samtstatens vuxna
och företag.och vissa myndigheter
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Sådant bekostade DUKOM bara i undantagsfall.
den andra urvalsomgângen, i denI mall projekten skulle fylla isom

inför det slutliga urvalet, återkom DUKOM dels till de kriterier som
tidigare, dels tillkom ytterligare projektentvå; skulleangetts ävennu

beskrivas i kostnadseffektivitet och internationalisering. Påtermer av
vilket kunde projektet bidra till utveckla kunskapsätt att ny om en
kostnadseffektiv distansutbildning och vilka internationella kontakter
fanns

Totalt inkom ungefär projektförslag,500 formulerade utifrån ovan-
stående kriterier. urvalet avklaratNär återstod cirka dem. Då100var av
hade inom tagit tillDUKOM praktiska och handfastaävenman mer
överväganden. Projekt valdes med det uttalade syftet skapa störstaatt
möjliga bredd i olika slag använd teknik, pedagogik/didaktik,av orga-
nisation, samarbetsformer, målgrupper och valmöjligheter för de stude-
rande. innebar projekt liknadeDet varandra alltför mycket inteatt som
tilläts och i valet mellan två eller flera likartade projekt, tittade man

på projektledarens tidigare erfarenhet.t.ex.
Projekt sökte medel för teknikutveckling gallrades bort.som ren

huvudsyfte pedagogiskDUKOMs utveckling, teknikutveck-intevar
Överhuvudtagetlingen i sig. prioriterades realism i teknikvalet. Pro-

jekten skulle innehålla IT-stöd gjorde dem praktiskt möjliga attsom
genomföra, kunde användas i reguljär verksamhetävensom en senare
och inte innebar deltagarna gjordes till försökskaniner förattsom ny
och obeprövad teknik.

Presentation projekten1.3 av

tilldelades högskoleprojekt,Sammantaget 42 folkbildningsprojekt35
och projekt23 inom kommuner och övriga utvecklingsme-gruppen
del från DUKOM. projekt fick dela knappt miljonerDessa 100 på 85
kronor.

Högskoleproj ekten

Högskoleprojekten erhöll i genomsnitt ungefär 900 kronor vardera.000
Anslagens storlek varierade mellan Mkr och och2,4 200 000 kronor 15

projekten tilldelades miljon kronor eller huvudsak rörde det1 Iav mer.
sig kursprojekt inriktadeprojekt på delarutveckla hela ellerattom av-
kurser, eller i några fall på fram studiematerial och andra hjälp-att ta
medel för kursers genomförande.

Projekten i huvudsak två olika inriktningar: Antingen gick ut-gavs
vecklingsarbetet på fram foit- och vidareutbildningar för olikaut att ta
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arbetsmarknaden, eller såeller för olika sektorer påyrkeskategorier
distans- ellerutveckla högskolans utbud reguljärainnebar det att av

genomfördes icampusförlagda kurser. majoritet projektenEn sam-av
sinsemellan ellerhögskolor och universitetmellan fleraarbete parter -

arbetsgiva-i samarbete med framför allt olikaoch universitethögskolor

re.
yrkesarbetandei de flesta projektenMålgrupperna vuxna som avvar

ochtänkas ha just distansformen IT-anledningar kundeolika nytta av
flesta hög-distansöverbryggande IT-stöd deOch detstödet. som

kommunikatio-valde arbeta med den datorbumaskoleprojekten att var
med olika datorkonferenssystem,Framför allt arbetade menmannen.

web-baseradkommunikation internet,med öppnare t.ex.även e-
Även i mindrebildkonferensteknik och harCD-rom ettprovatspost.
projekt.antal

"Kommunprojekten"

gjordekommunprojekten lite drygt Mkr.fick dela på 20 Det23De
snittkostnaden blevhögskoleprojektenbilligareaningendem än un--

varierade anslageni faktiska talprojekt ochkronorgefär 880 000 per
kommunprojektenhälftenoch Mkr.mellan 000 1,9 Mer200 än av -

samtligai anslag.miljon kronor eller Nästanstycken fick 113 mer-
distansöverbryg-bildkonferensarbetade meddyrare projektdessa som

frameller så arbetade de CD-rom.medium,gande egen
projekten i dennastödet blanddet vanligasteBildkonferens IT-var

ofta.förekomskriftlig kommunikationdatorbaseradävengrupp, men
föreläsningarförmedlai första hand föranvändesBildkonferenserna att

distansöver-och det gjorde detkursdeltagarnahandledning tilleller att
i för-placeradeskunskapsförmedlande funktionmedietsbryggande

projekten.interaktion inomanvändes för dialog ochgrunden. Datorerna
arbetsmark-inriktades majoritetenkommunprojektenBland mot
yrkesverk-ochvidareutbildning förochbehov, fort-nadens mot vuxna

antalmindrearbetsmarknad.offentlig Ibåde privat ochpå ettsamma
tonviktmedutvecklingsbehovprioriterades lokalaprojekt störremer,

skäl harandrageografiska ellermänniskorlagd på nåatt avvuxna som
utbildningar.samhällets reguljäradelta isvårt att

ochintressentersamarbetade ofta lokalakommunprojektenI re-
arbetsmarknad.arbetsliv ochfrånpresentanter

inomliknande8 kommungrupp ochkommunprojekt, sättsBeteckningama
i dennatill samtliga projektde refererarför markeracitationstecken attatt grupp,

huvudman.kommunalprojekt hartill deinte bara ensom
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Folkbildningsprojekten

Även anslagens storlekbilliga.relativtFolkbildningsprojekten omvar
andrai de tvåkostnadsintervallungefärrörde sig i grup-somsamma

kostnaden baragenomsnittligaMkr blev denkr 1,4170 000perna -
tangeradeprojekt antingenprojekt. sjukronor Iungefär 675 000 per

Även folkbildningspro-blandmiljon kronor.anslageneller löversteg
alltidprojektkostnadskrävandeinnehöll dessajekten nästan sats-mer

produktion CD-rom.bildkonferensteknik ellerningar på egenav
hjälpmedlet i denna projektgruppvanligaste tekniskaDet var annars

internetoch sökningar påi formDatorkommunikation någondatorn.
folkbildningsmäs-ingick iOch datorernaflesta projekten.förekom i de

målgrupperfolkbildningens vanligamed använ-distanskursersiga som
distans.folkbildning pååterskapainriktningProjektensdare. attvar

samverkande folk-fleraflesta projektgenomfördes i deArbetet av
folkbildningsorganisationer.rörelse- eller

utvärderingen1.4 Om

utvärderingsstrategiDUKOMs

få framutvecklingsprojektenmedhuvudsakliga syfteDUKOMs attvar
skulleprojektenförslag på.sina Attgrundaunderlag ut-attett senare

kompletterandei projektensklart. Redandärför tidigtgjordesvärderas
för hurformulera planochombads utvär-medelansökan envar enom

till.skulle gåprojektetdetderingen egnaav
uppgiftutvärderingsgrupptillsatte attDUKOM även varvarsen

utvärde-övergripandeför denutveckla plankommitténhjälpa att en
påbörjade sittUtvärderingsgruppenprojektverksamheten.ringen av

under hösten 1996.startadeprojektenungefär samtidigtarbete som
resonerande PMteoretisktdels iresulteradearbeteGruppens ett mer

konkreta råddels iutvärderingsansatser,olikabakomprincipernaom
ficksjälvvärdering. Projektenför derasriktlinjer till projekten vetaoch
arbetetsunderdelrapporteringarmed tvåförväntades kommadeatt

omfattandeochoch våren 1997,hösten 1996gång, under en mer
avslutat.beräknadesdå arbetetslutrapportering under hösten 1997 vara

dessutomuppmanades samtligadokumentationenlöpande attdenFör
dagbok.ellerloggbokochminnesanteckningar,föra gärna även

deföljasarbete skullederasinformeradesProjekten även att avom
projektansvariga.anställtstidigaretre experter somsom

i principinledningsvis harfastställdesutvärderingsplanDen som
visserligen ändratshardelrapporteringarprojektensförföljts. Datumen

modifie-utformas harrapporteringen skariktlinjerna för huroch även
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på det hela har den ursprungliga planen gällt ochrats, storamen ge-
nomförts.

Projektens slutrapportering

Under anställdes1997 inom kommittén medexpertsommaren en upp-
gift sammanfatta, sammanställa och analysera projektensslutrappor-att

och i augusti inbjöds samtliga1997 projekt till tvådagars semina-ter ett
rium hur deras slutrapportering skulle och genomföras.utom se

bestämdes den skulle beståDet två delar. första delenDenatt ut-av
gjordes frågemall utarbetades inom utvärderings-DUKOMsav en som

och modifierades kansliet och utvärderingsansvarig.grupp senare av
Mallen skulle samtliga projekt besvara och den innehöll frågeområ-13
den, och belyst med hjälp antal konkreta relativtochvart ett ettav av-
gränsade frågor bilagase 2.

Mallen olika skäl. det forsta behövdes red-användes två För ettav
skap för den mängden empiri från utvecklingsprojekt100göraatt stora
praktiskt mellanhanterbar. skapa möjligheter till jämförelserFör att
projekten nödvändigt de lämnade ifrån ungefär jämför-det sigattvar

beskrivningar och redogörelser.bara Det också meningen attvar pro-
jektens uppgifter skulle läggas databaspå för på så görassättatten
tillgängliga för allmänhet. någorlunda enhetlig struktur påEnstörreen

därför nödvändig och denna frå-rapporteringen strukturvar angavs av
gemallen.

andra delen projektens slutrapportering fri. FörutomDen av var mer
skulle projekten helstpå mallens frågor också ochatt vart ettsvara av

i denna be-skriva och kompletterande slutrapport. Innehålleten egen
skullestämdes projekten. Avsikten den fria använ-att rapportenvarav

och beskriva erfarenheterdas för utveckla de deatt somresonemang
förbestämdainte frågades efter i DUKOMs frågor, men som av pro-

jekten själva bedömdes relevanta.vara
Dead-line for slutrapporteringen till den okt. någ-1 1997. Försattes

utvärderingsarbetet längre efter handprojekt drog på tiden,utra men
har samtliga projekt lämnat sina tvånästan rapporter.

analysarbetetFöreliggande och bakom denrapport

första hand sammanställning och analysiDenna ärrapport av pro-en
jektens slutrapporter, dvs. mallama och de friare rapporterna sam-av

bakgrunds-tidigare delrapportema har tjänatDemantagna. som
material.

be-bildat i analysens förstaMallama har Istommen rapporten. steg
respektiveprojektenshandlades mallens frågor för sig, dvs. påvar svar
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fråga sammanställdes. Resultatet blev allmänt hållen och neutralen
första beskrivning verksamheten, där enskilda projekts karak-av
täristika suddades och bara övergripande och trendermönsterut syn-
liggjordes.

avsikten återskapa förståelsen för de enskildaI nästa steg attvar
projekten. fria analyseradesDe projektvis, alltsårapporterna som en
helhet för sig och denna individualiserade till denkunskap fogades
tidigare och allmänna beskrivningen. illustrera projektensFör attmer
verklighet plockades många citat från Samtliga citat iäven rapporterna.
den följande hämtade fån projektensinteär,texten annatom anges,
slutrapporter.

tolka förstå genomför-Slutligen, för bättre kunna och resultaten,att
vissa litteraturstudier.des

Resultatet har blivit innehåll grundas erfarenheterpårapporten vars
från utvecklingsprojekt och de slutrapporter dessa100 200nästan som
projekt skickat till det inte innehållerDUKOM. Men är rapporten som

kommit-allt. frågeställningar behandlats här har valts utifrånDe som
ochuppdrag föreslå långsiktig utvecklingsstrategi. Frågorténs att en-

relevanta i just sammanhang,erfarenheter inte helt dettaärsom annan
och information projekten lämnat, har utelämnats.kunskap som

dessutom i vilken projektens arbete beskrivs iDet är rapporten
utbildningsanordnarnas och lärarnas perspektiv.främst
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nutidahistoriska ochDUKOMs2

sammanhang

behov och krav"Arbetslivets gi-direktiv fastslåsDUKOMs ärI att en
distansmetoder.utredningen Detgällerutgångspunkt detnär omven

möjligheterenskilda människansunderlätta denframför alltgäller att
på arbets-förbättra ställningutbildning sinoch strävan att genom

".° dettadet arbetet. Meninflytandet ärmarknaden och öka över egna
statlig di-uttryck förställningstagande, varkensjälvklartinget ensom

verksammade andra aktörereller blandstansutbildningspolicy, ärsom
offi-Utbildningsdepartementetsdistansutbildningsområdet i dag.inom

under defleradistansutbildningen har ändrats gångerciella på se-syn
börinte självklart,åren. ett30 Dagens synsätt är utannaste somses

tecken.tidens
föränd-iflera avseendenbefinner sig iDistansutbildning i Sverige

di-formdenutvecklas och Uroch metoderidéerring, möts. avnya
decenniernavid under denvi väx-stansutbildning senastevant osssom

lösningarfram.lösningar Det sägspedagogiska är vara an-somnyaer
medframtidens behov,föroch kanskenutiden,passade för ännu mer

Åtminstone utvecklingdel denoch metoder.förändrade syften en av
inom DUKOM.återspeglaspågårsom

utvecklingsprojektanalyseras DUKOMskapitlet ettdet härI ur
tidigaretillprojekten båderelateraperspektiv. Avsiktenhistoriskt är att

distansutbildningsområ-satsningar inomoffentligasamtidatilloch mer
utbildningspolitisktoch nutidahistorisktiplacera demdet ettatt-

ochinriktningarförklara och förståkunnabättresammanhang för att-
öppenhet i lä-iUtvecklingsprojekten analyserasresultat. termer av

Rumble iGrevilleteorimedrandet, i enlighet presenterassom aven
reader.learningboken Key issues in aopen -

centralasammanfattning någraKapitlet tjänar också ut-avensom
värderingsresultat.

9Dir 1995:69, 4.s.
of° learning and thelearning, distance misuseOpenRumble, 1989.G

language.
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frånhistoriaDistansutbildningens2.1 -
till i dag1970-talet

trettiodistansutbildning har deunderOffentliga satsningar på senaste
har ingahögskolan. folkbildningenriktats Inomåren i första hand mot

gymnasie-heller inom den kommunalatagits och intestatliga initiativ
genomförts. Iställetbredare satsningarvuxenutbildningen har någraoch

inrättades i börjandistansutbildningen allmänt,utvecklaför att
utbild-kommunaladistansskolor inom densärskilda1960-talet två

iNorrköping.i Härnösand ochningen; skola förStatens vuxna
histo-distansutbildning i den följandehögskolansDärför fokuseras

statlig distansut-högskolaninomriska tillbakablicken. Det är som en
flestahar dekan urskiljas.bildningsstrategi tydligt Dessutommest av

och högskoloranknytning till universitetutvecklingsprojektDUKOMs
universitet och hög-eller så deltarprojekten därifrånantingen leds-

i projektarbetet.skolor på sättannat

På gällerdet jämlikhet1970-talet är som

akademiskasvenskainriktningen på denförändradesPå 1960-talet ut-
rationalitets- ocheffektivitets-,bestod i debildningen. Förändringen att

decennier,under föregåendeuniversitetenprestationsmål styrt er-som
riktlinjerpolitiska principermål ochallmänna socialasattes somavav

jämlikhets-började betraktasUtbildningenför verksamheten. ettsom
utvecklingenstimulera, inte reflektera,skulleskapande instrument som

högreplaneringen dengenomfördesfortsättningeni samhället. 1 ut-av
honnörsordsamhällspolicydel allmänbildningen varvarsen av ensom

inne-tvåsammanhanget begreppetdet akademiskajämlikhet. I gavs
börder;

för olikautbildninglika tillgång till högrejämlikhet, dvs.social so--
ciala grupper

utbildningsresur-rättvis fördelninggeografisk jämlikhet, dvs.och av-
regioner i landet.mellan olikaser

vuxenstude-prioriterades hörde destuderandegrupperTill de somnya
motivera-studeraberedas bättre möjligheterskullerande. Att attvuxna

och regio-samhällsekonomiskajämlikhetsskäl,meddes inte bara även
förnyadkrävamoderna samhället ansågsmotivnalpolitiska Detangavs.

högutbil-medborgare ochtidigare sinakompetensoch änstörre enav
utveck-regionalaförutsättning för dendad befolkning ansågs vara en

lingen.
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uni-de tankegångarna påbörjades inom de svenskalinje medl nya
vårtermi-versiteten försöksverksamhet med distansutbildning underen

till verksamheten kom från års utbildningsut-Initiativet 19681973.nen
distansutbildning skulle studerandegrupperredning. Med hjälp av nya

UKÃ, undermöjligheter studera vid universiteten.erbjudas att som
for distansutbildningen,tidsperioden hade det övergripande ansvaret

förvärvsarbe-geografiskt begränsade,definierade dessa grupper som
tande vuxna.

provadeinom universiteten påförsta gångenDetta attsom manvar
förstamed distanskurser. däremot inte gångenarbeta Det som manvar

utanför självautbildning, dvs. utbildning bedrivenarbetade med extern
erbjudits vid landets universitet sedan 1920-universitetet. Sådan hade

kurser,anordnades dock fåtill början 60-talettalet. Fram externaav
fanns denverksamheten 1967/68sedan började Läsåretväxa.men

åter-utbildningen i landet, fem årpå 67 orter runtexterna senareom
orter.fanns den på 103

förbere-distansutbildning delFörsöksverksamheten med avvar en
högskolereform och genomfördes inominfordelserna 1977 års samt-

1973/74-1975/76. Verksamhetentidsperiodenuniversitet underliga
ochanalyseradesresultaten från denna utvärderingutvärderades och

avhandling Birgitta Willén l981; Distancepublicerades i en av
Education Swedish universities.at

i flerautvärderingen distanskursernaförsta slutsatsEn att av-varav
Liksom i denreguljära universitetsutbildningen.seenden liknade den

självstudier,byggde kurserna i huvudsak påreguljära undervisningen,
ordinarie ochanvändes i de kursernalitteratur sammasomsamma

distanspedagogiskinnehåll hölls.examinationer både till form och Ur
tydligt.korrespondensundervisningen Ifrånsynvinkel visades arvet

skrift-i Herrnodskurser,distanskurserna användes, sättsamma som
insändnings-kommenterade läroböckerna ochliga studieguider som

god-universitet kontroll ochtill respektive föruppgifter skickadessom
distans-avståndet mellan lärare ochkännande. överbryggaFör att

" högskoleverkets dåvarande motsvarighet.Universitetskanslersämbetet,
z Hammarberg 1974, 82.Häggström s.

Även13 och verksam-decentraliserad universitetsutbildnings.k. systematiserad en
kombi-studiematerial videobandi studiecirkeln, självinstruerande ochhet vilken

initierade.ingick i den försöksverksamhetnerades, U 68som
korrespon-och blev både Sveriges första ochHermods startade 1898 största

gymnasial ochutbildningssystemen på alltdensinstitut. Då de offentliga framför
för befolkningsgrupper,akademisk nivå länge svåra kommaatt storavar

folkläroverket. till 1960-taletblev Hermods känt Det Framstora varsom
distansutbild-framträdande, inte helt dominerande, aktör inomHermods en om

100 000ningsområdet i Sverige. På 1960-talet kunde registrera änt.ex. merman
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student universitetetarrangerades på flera termin,gångermöten per
ljudkassetter i undervisningenanvändes och telefonkontakt för hand-

ledning.
Några andra tekniska hjälpmedel telefoner förekom knappast.än

fascination inför teknikens möjligheterDen kunde återfinnas påsom
flera håll inom pedagogiskaden världen i början 70-taletpå som re-
sulterade bl.a. i försök med programmerad undervisning och undervis-
ningsstudios, uppstod inte inom denna försöksverksamhet. hellerInte
användes radio eller i undervisningen.TV

val utesluta radio och egentligen inte allsDetta TV-attsenare var-
UKÄsjälvklart. Samtidigt fick direktiv de experi-starta treattsom

mentverksamheterna med utbildning i med förslagenlighetextern
från nämligen68, TRU-kommittén, i enlighet med statligU gavs en
proposition, i uppgift undersöka möjligheterna användaatt att eterme-
dier i utbildning. TRU-kommitténs arbete pågick flera paral-under år

UKÄslellt med försök med distansutbildning högskolan.inom Det
förekom dock inget samarbete mellan de verksamheterna,två TRU-
kommitténs arbete påverkade inte universitetens och i sin avhandling
konstaterar Birgitta Willén "It clear1981: that distance education

from advanced and costly which,technical aids, themoving ataway
beginning theof thought would eficiency1970s, the ofincreasemany
teaching. tend andInterests the students chancesto restmore more on
of succeding with their studies and the between studentinteractionon

"°and teacher.
Efter de experimentåren permanentades distansutbildningen itre

universitetens utbud. Då hade verksamheten vuxit från kurser läsåret21
1973/74, till kurser totalt i landet54 under läsåret 1975/76.

På slår1980-talet arbetsmarknadsperspektivet igenom

Under 1980-talet internationaliseringen de västeuropeiska eko-tog av
nomierna fart och det svenska samhällets och näringslivets konkurrens-
kraft ansågs avgörande betydelse för landets möjligheter attvara av

kursanmälningar årligen. Sedan dess har antalet anmälningar tillminskat 6 500ca
år på 1990-talet. Enligt utredningen distansutbildning kännetecknasper om en

hermodskurs bl.a. den inte innehåller några inslag närundervisning.attav av
"Kursen består skriftligt studiematerial, studiehandledning och antalett ettav en
insändningsuppgifter, eleven skickar till Hermods för och bedöm-rättningsom

skriftliga materialet kompletterasDet ibland ochning. på tid med ljudkas-senare
och videoband. Kontakten med läraren/handledaren sköts brevledes viasetter

insändningsuppgifterna. " Ds 27.1992:3, s.
5 fotnotSe 12.
6 215.
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ekono-för densammanhang. fokusinternationella Isig i dettahävda
arbetsmarkna-ochdärmed arbetsmarknadenhamnadedebattenmiska

krävdessig starkhögkonjunkturenSamtidigtdens aktörer. växtesom
svenska arbets-denoch produktivitetflexibiliteteffektivitet,ökad av

kraften.
genomslag inomfickarbetslivets behovstarka betoningenDen av

hu-högskolerefonn. Ettmed årsi och 1977högskolepolitiken redan
arbetslivetsmellanbättre kopplingskapadennavudtema i att envar

utbildningsutbud." refererarBergendal 1976högskolornasbehov och
högskoleutbildning-arbetslivsanknytningenavseende påmedt.ex., av

slår fast"Hanutbildningsministern ochdåvarandetill attmenar:en,
kunska-studerandedeuppgifthögskoleutbildningens primära är att ge

". Högskolomayrkesverksamhet...fordras föroch färdigheter somper
återkom-former förtidigare skapautsträckningiskulle änstörreäven

desamtidigt satsning påinnebarutbildning.mande Detta stu-vuxnaen
foku-diskussioner70-taletsoch det tidiga60-taletsdenterna. Men om

utbildningsklyftor iminskautbildning forpå sätt attettserat vuxna som
ochutbildning,möjligheter tilljämlika ävenfor skapaochsamhället att

fortfarandeutbildningsresursemafördelningenrättvisaden varavom
det 70-underkom diskussionernahögskolereformen, såaktuell i sena

vuxenutbildninghandla sätt80-taletoch under etttalet att somommer
Vuxenutbildningkonkurrenskraft.arbetskraftenssvenskahöja denatt

krävde välutbildadearbetsmarknadenförbehövdes att vuxna.
distansutbildningenhögskolereformen gjordes1977medenlighetI

denvaldesSverigeverksamhet. Idel högskolansintegreradtill aven
framför alltdistansutbildningen framhöllsmodellen ochsmåskaliga

utbildningsutbud. Dessutomhögskolansyrkesanknytasätt attettsom
lämplig ochutbildningsfonn förbradenansågs merenvuxna,vara en

yrkesverksammautbildningsform förtillgänglig p.g.a.personer som
möjligheterhadearbetstider intefamiljeförhållanden ellerbostadsort,

högskolor.ellerdagtid universitetvidläsa påatt
regionstyrel-rapport frånsnabbt.expanderade IVerksamheten en

kurserfrån 54distanskurser ökatantaletfrån 1983 attt.ex.angesserna
1982/83.läsåret1975/76 till 244 kurserläsåret

7 Bergendal 1976,enligtfor reformenandra huvudmålen attDe var,
studerandegrup-andratillgänglighet, särskilt förutbildningensytterligare öka

organisation".utbildningens"dem0kratiseraochde traditionella" attänper
8.

s Bergendal 1976, 13.s.
utvecklings-och9 Inriktninghögskolan.Distansundervisningheter iRapporten

distansutbild-forarbetsgruppregionstyrelsemasutarbetadmöjligheter och är av
ning 1983.
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Samtidigt distansutbildningen gjordes till reguljär högskoleut-som
UKÃbildning 1977, decentraliserades för utbildningen frånansvaret

till nyinrättade regionstyrelser. Dessa det övergripandesex gavs ansva-
för planering och samordning distansutbudet vid landets univer-ret av

sitet högskolor."och
regionstyrelsernaDet genomförde analysnästa störrevar som av

universitetens distansutbildning. 1983"I från beskrivs hurrapporten en
typisk distanskurs inom högskolan såg läsåret 1982/83: det förstaFörut

den enstaka kurs bedrevs på grundkursnivå 78 procentvar en som av
alla distanskurser. på halvfartDen och omfattade 20 Hu-poäng.gavs
vuddelen kursen utgjordes självstudier. kombinerades medDessaav av
obligatoriska träffar vid kursorten 4-8 ggr/läsår och med da-l-3
gar/mötestillfálle. Ibland användes skriftliga insändningsuppgifter som

del kommunikationen mellan lärare och student och oftast före-en av
kom särskilda studiematerial stöd för självstudiema. deäven Isom
flesta kurserna fanns möjligheter till telefon- och/eller brevhandled-
ning.

typiska distanskursenDen hade med andra ord inte förändrats sär-
skilt mycket tiopå år, sedan försöksverksamhetens dagar i mitten på
1970-talet. fortfarande blandningDen korrespondensun-var samma av
dervisning, vanlig universitetsutbildning och decentraliserad under-
visning. Under år hade dock viss längeså marginell-ännusenare en -
utveckling Regionstyrelsema beskriver hur vid någraägt rum. man
högskoleenheter organiserat fasta studiegrupper utanför universiteten
och universitetsortema och till dessa knutit lokala handledare. I rap-

distansutbildningen sig den reguljära undervis-sägs närmarporten att
ningen.

sinaI förslag för framtida utvecklingsstrategier för distansutbild-
ningen regionstyrelserna fasta på den utveckling redan på-tog som var
börjad på håll i landet.några föreslogl fortsattrapportsamma enman
satsning etableringpå lokala studiecentra, utnyttjandeav resursper-av

utanför högskolan, flexiblare planering och lokalisering kurs-soner av
samverkan mellan högskoleenheter och med organisationermöten,

utanför högskolan, ökat utnyttjande telefonteknik ochsamt av annan
kommunikationsteknik.

Förslagen innebar regionstyrelserna uttryck för liknande pri-att gav
oriteringar med avseende på distansutbildningen fördes fram isom
högskolereformen 1977, presenterades distansutbildningen i förstat.ex.
hand medel för yrkesanknyta högskolans utbildningar. Mål-ett attsom

Regionstyrelsema avskaffades Sedan1988. dess har inte haft någotstaten
formellt för distansutbildningen inom högskolan.ansvar
2 Distansundervisning högskolan Inriktning och utvecklingsmöjligheter.i
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distansutbildningensochyrkesverksamma storavuxnavargruppen
ochfysiskaundanröja deförmågaligga i desspotential ansågs att

läsaförsvarade för dessastudiehinderpraktiska attgruppersom
högskolor.heltid vid universitet ochdagtid ochvanligt sätt --

regionstyrelsemaframfördesdistansutbildningpåDen som avsyn
handlade inte längrenyttoinriktad tidigare Detdock synsätt.änmervar

verksamhetfolket,tillbildningså mycket utan somenmer omom
gjordeområden där dentill demålmedvetet skulle störststyras sam-

fungeradeutformas så denskulleochhällsekonomisk attnytta som
ändamålsenligt.ocheffektivt

satsningmitten 1980-taletdärefter iSverige inleddes störreI en
s.k. Distans-högskolan, detdistansutbildningen inomutvecklingpå av

hjälpfinansierades medProjektetuniversitet.vid Umeåprojektet av
tillanknötsoch innehållet i projektetlndustridepartementetmedel från

iIndustridepartementetpågick inomoffensivregionalpolitiskaden som
dess förarbeten.propositionen ochregionalpolitiskadenoch med

Även detutvärderades fannoch utvärderamaDistansprojektet att
etableradmed bådestämde välverksamhetiresulterat överenssomen

prioriteringar.regionstyrelsemasoch meddistanspedagogisk praxis
Distansprojektetdominerade inomdistansmetodikDen typ somav

inslagmeddecentraliserad uppläggning"enkarakteriserades avsom
23 undervis-metoderdistansöverbryggande Iochdistansundervisning

till-studiecenterträffar vidi Umeå medsamlingarvarvadesningen ett
inleddesVanligenlokale handledaren.med den momentettsammans

under 2-3Umeåsamlades istuderandegruppenmedeller kurs atten
övrigtföreläsningar.huvudsak Förägnades i åtsamlingardagar. Dessa

hemkommu-respektivestudierna i sinai huvudsakstudenternabedrev
ungefärträffassjälvstudier och åtsigägnadedär att enmanner,

handledaren.lokaletillsammans med denveckan i studiecentretigång
undervisade vidbesökte ochuniversitetets lärareocksåförekomDet att

respektive ort.
försöketdet förstagjordes ocksåDistansprojektetoch med störreI

inne-teknikendistansutbildning. Deni svenskanvända IT-stödatt nya
tyngdpunk-bildkonferensteknik ochochhär satsning på datorerbar en

undervisning.kommunikation påi användandet låg änten mer
utfalletmedemellertid nöjdaintesidastatsmakternasFrån var man

användesanslagende satsadebetydande delDistansprojektet. En avav
istället tillgickutvecklingsarbete. Pengarnaaldrig till egentligtnågot

utvärde-n vilja, våga, kunna. Enavrapporterades iUtvärderingen Attrapporten
gjordeUtvärderadeuniversitetUmeå 1987-1993.Distansprojektet vidring av

Palmlund.Grepperud ochDahllöf, IngarUrban Gunnar
23Ibid, 107.s.
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inköp teknisk utrustning och till driftskostnader för de kurserav som
ingick i projektet. Bland för renodla själva distansutvecklings-annat att
arbetet för skilja på kostnaderna för utvecklingsarbete och kurs-att-
genomförande initierades 1991 den satsning utveckling distans-av-
metodik sedermera Distansutvecklingsprogrammetfnamnetsom gavs

den vid Umeå universitet. satsningen innebarDen ställ-även ettnya
ningstagande från sidastatsmakternas gick på utvecklings-ut attsom

fortsättningen riktasarbetet i skulle på själva kursutformningen, på
utveckla distansutbildningen i pedagogiskt och metodologisktatt avse-

ende. regionala inriktningen, framför tekniskaDen allt byggandet av
och organisatoriska infrastrukturer studiecentra, betydligt mind-gavs

prioritet tidigare.änre
Distansutvecklingsprogrammetoch med hade under tio-I staten en

årsperiod investerat hundratal miljoner kronor i utveckling di-ett av
stansutbildning inom högskolan Umeå universitet. detta verkarMen
inte särskiltha lett till det hänt mycket i metodologiskt avseendeatt
fram till början 1990-talet. Utredningen Distansutbildning be-av om

1992skriver i sitt betänkande från högskolans distansutbildning på i
princip den beskrivits tidigare under Distanskur-åren:sättsamma som

företrädesvis reguljära högskolekurser i varierandeutgörsserna av som
utsträckning till distansform. vanligtDet inte särskilt medäranpassats
distanskurser innehållmed speciellt och särskilt kursmaterial. anslut-I
ning till distansutbildningarna anordnas veckoslutsträffar några gånger

termin, för det kursorten hospå utbildningsanordnaren,mestaper
lokala träffar förekommer. Mellan träffarna sigäven ägnar stu-men

denten i huvudsak självstudier. Dialogmöjligheter med läraren er-
bjuds via telefonkontakt insändningsuppgifter.och

På 1990-talet talas allmänt ITom

slutet och i början djupaI på 1980-talet på 1990-talet stod den ochnya
lågkonjunkturen, den internationella konkurrensen och landets framtida
ekonomiska utveckling i i de flesta offentliga utbildningsdis-centrum
kussioner. Utbildning distansutbildning, högskoleutbildning, mer-

2 satsningen distansutvecklingsarbete inledningsvis ingenDen hadenya
speciell benämning. först då DistansprojektetDet avslutades det ansågsvar som
nödvändigt döpa verksamheten. den fortsatta dock förI kommeratt texten
enkelhetens skull begreppet Distansutvecklingsprogrammet användasatt genom-
gående verksamheten.om
25Ds 1992:3. Långt borta och mycket förstudie svensk distans-Ennära om-
utbildning.
26 slutet 1980-talet tillsatte den dåvarandeI socialdemokratiska regeringen Heraav
utredningar i syfte undersöka förutsättningarna för positiv ekonomiskatt en
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utbildning och bättre utbildning behövdes för föra Sverigeatt upp ur-
lågkonjunkturen och för öka landets konkurrenskraft, blandatt annat

skapa förutsättningar för flexibilitet och snabb utvecklingattgenom
inom arbetslivet. Framför allt framhölls den befolkningens ut-vuxna
bildningsbehov.

både betänkandenI och konkreta åtgärdsförslag uttrycktes ut-en
bildningsoptimism knappast skådats i Sverige sedan och50- 60-som
talens utbildningsexpansion. Skillnaden tidigare istora mot attvar,
början på 1990-talet handlade optimismen framför allt utbildning-om

ekonomiska potential för samhälle och individ. eventuellaDessens
sociala implikationer betonades mindre.

Behovet i utsträckning anknyta den akademiska utbild-störreattav
ningen till arbetslivet och till arbetsmarknadens behov hade diskuterats
långt innan 1990-talets lågkonjunktur. Denna anknytning t.ex. ettvar
huvudsyfte med högskolereform.1977 års Därmed det alldelesvar
följdriktigt högskolan med i den diskussion fördesatt äventogs som
inom statsförvaltningen i början på 90-talet fort- och vida-om vuxnas
reutbildning, kompetensutveckling och behovet utvecklingom om av

utveckling i Sverige. industridepartementetInom tillkallades utredningt.ex. en
"med uppdrag genomföra utredning produktivitetens utveckling iatt en om
Sverige" Produktivitetsdelegationen. Andra utredningar fokuserade uttalatmer-
på utbildningens betydelse för den svenska konkurrenskraften och på utbildning

drivkraft för landets ekonomiska utveckling. Arbetsmarknadsdeparte-Inomsom
tillsattes exempelvis Kompetensutredningen i uppgift lämnamentet attsom gavs

förslag till åtgärder for stimulera kompetensutveckling i inomarbetslivet, ochatt
utbildningsdepartementet tillsattes Högskoleutredningen Utredningenoch om
distansutbildning, följd Utredningen effektivare vuxenutbildning. Efterav om
regeringsskiftet initierade1991 den borgerliga regeringen utredningennya
Agenda 2000 kunskap och kompetens för århundrade, i syfte utvecklanästa att-

sammanhållen kompetensstrategi for Sverige.en
bild denDen svenska samhällsekonomins ställning och den svenskaav av

arbetsmarknadens dåvarande och framtida behov, målades i samtligasom upp
dessa utredningar, slående entydig. utredningamasI betänkanden talas allmäntär

hur internationaliseringen och integreringen ländernas ekonomier leder tillom av
ökat konkurrenstryck inom de flesta samhällssektorer, snabbare kun-ett om

skapsutveckling, ökat kunskapsinnehåll i många yrken och arbetsuppgifterettom
och ökad komplexitet i detta kunskapsinnehåll.om

Utredningarna korn fram till minst slutsats, nämligen denäven atten gemensam
svenska arbetskraften behövde kompetensutvecklas. För höja den svenskaatt
konkurrenskraften, för skapa flexibilitet och effektivitet föroch öka denatt att
enskildes möjligheter hävda sig på föränderlig arbetsmarknad, ansågs detatt en
krävas kraftig satsning på grund-, fort- och vidareutbildning framför allt denen av

och yrkesverksamma delen befolkningen.vuxna av
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till slut-framProduktivitetsdelegationen komarbetsmarknaden. t.ex.
utbildningsplatserflerlångtmåste byggashögskolan attut,attsatsen

dis-Agenda 2000,tillgå.vad fanns Ibehövdes rapportän att nrsom
fortbildning"kvalificeradeuniversitetensochhögskolornaskuterades

den aka-mellannärhetbehovetvidareutbildning"och störresamt av
varkentankegångararbetslivet.världen och Dettademiska som varvar

överraskande.ellernya
förintressedetsammanhangetidäremotDet storanytt varvarsom

borgerli-socialdemokratiska ochperiodensbådedistansutbildning som
och hadehade inteDistansutbildningenvisade.regering utretts,ga

70-taletssedanoffentliga sammanhang,idiskuteratsknappast ens
tillsattes Ut-slag i slag. 1991utredningarnaföljdeTRU-utredning. Nu

Denutbildningsdepartementet.inomdistansutbildningredningen om
effektivareUtredningenhalvt årochföljdes ett ett vuxen-omavsenare

universiteten iuppdraget tillmindresammanhangetdet iutbildning och
högskolansorganisationutreda fråganoch LinköpingUmeå att avom

visade påsigutredningsuppdrag idistansutbildning. dessaFörutom att
tillsattesdeförutsättningarnaiingick detintresse, så attstatligt ävenett

för di-skulle kunnautreda hur störresyftei ta ettstatenatt ansvar
Även betänkande diskute-Högskoleutredningensistansutbildningen.

.kapitesärskiltidistansutbildningen ettras
fortfarandesammanhangi dessabeskrevsDistansutbildningen

ochtill just denutbildningmednåfrämst sätt utattett vuxna yr-som
före-tiounder dedetbefolkningen. Mendelenkesarbetande caomav

stått iarbetsmarknadens behovregionaladenvaritgående åren som
tidigaoch det80-taletunder detdetsåför intresset,centrum senavar

lärandetflexibeltochtillmöjligheterna90-talet istället öppetett som
kunnaskulleeffektivitetsvinsterochekonomiskadelockade, samt som

medkombineraskundevidareutbildningochfort-göras vuxnasom
nationellbehovethåll betonadescentraltförvärvsarbete. Från även av

dis-satsningarnationellastorskaliga,medoch försöksamordning
genomfördes.tansutbildning

iinslagsjälvklartoftarealltIT-stödetframställdes ettDessutom som
distansutbildningen.

åtminstonesedanvarit aktuellinformationstekniken harDen nya
regeringensdiskussion.näringspolitisk Ii svensk1980-taletmitten av

utjämning fast-utveckling ochregional1984/852115proposition om

Regeringsbeslut fattat 1992-04-15.1340/92.Dnr
u Frihet Kompetens.AnsvarSOU 1992:1.

dessutomföreslog29 igång,utredningardessainnan1990,Sommaren sattes
nationelltSÖ, anslagsframställan,fördjupadei sin s.k. att ettSkolöverstyrelsen

skulle bildas.distansutbildningförutvecklingscentrumochresurs-
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"Ökadslogs vikt bör under de åren bl.t.ex. läggas påatt: närmaste a.
för åstadkommainsatser kunskaps- och teknikspridning tillatt regio-

nalpolitiskt prioriterade regioner Två år 1990-taletsnär nä-senare,
ringspolitik diskuterades i 1986/87:74, fördes liknande tongångarprop
fram: "Bland viktiga förutsättningar för långsiktigt stärka konkur-att
renskraften framhålls därvid behovet på bred bas delta i interna-attav
tionell teknikutveckling, gradvis höja kvalitets- och servicenivånatt

de efektivitetsfärdelarutnyttja produktionstekniksamt att som ny ger.
speciellt betydelseAv utvecklingen mikroelektronikeninom ochärstor

dess olika informationsteknologiska tillämpningar, vilka kommer att
starkt påverka den ekonomiska utvecklingen under de 5-10närmaste

13åren börjanl 1990-talet diskuterades i Produktivitetsdelegatio-av
betänkande behovet högteknologi i industrin högtekno-ochnens av av

logisk industri och i Kompetensutredningens delrapport talades1991
ökat omvandlingskrav inom privata tjänsteföretag och offentligaettom

förvaltningar. Detta krav sades delvis bero på starkt teknologisktett
forändringstryck framför allt via informationstekniken.

samtliga refereradeI utredningar talades också arbetskraftensom
växande behov utbildning/kompetensutveckling och till detav resone-

anslöt Distansutredningenäven 1992, Utredningen effek-manget om
tivare vuxenutbildning 1993 och den parallella Högskoleutredningen
1993. kopplades inteDäremot utbildningen särskilt starkt ihop med

informationsteknik i dessa arbeten. deI näringspolitiskt inriktadeny
utredningarna gjordes överhuvudtaget inte sådan koppling. tala-Dären
des inte IT-baserad utbildning och kompetensutveckling. deI treom
utredningarna från utbildningsdepartementet talas visserligen iITom
utbildning och undervisning, dock tekniken gjordes till hu-utan att en
vudfråga i något betänkande.

År däremot1994 tycks ha inneburit något vändpunkt inomav en
åtminstone utbildningsdepartementet. året publiceradesDet inom ra-

för Agenda 2000 nr 10 uteslutande ägnades åtrapportmarna en som
frågan informationsteknologi i undervisningen. Iom ny en annan rap-

i serie diskuterades informationsteknologins betydelse forport samma
sysselsättningenden svenska tillväxtenoch nr 9 och i tredjeen rap-

behandlades högskolornas och universitetens i framtidaroll denport
kompetensutvecklingen och vikt lades vid nyttjandet inomITstor av
högskolan nr 7.

Samma år tillsattes den s.k. IT-kommissionen inom Statsrådsbered-
ningen, "...för främja bred användning informationsteknolo-att en av

Sverige, medel höjagin i livskvaliteten och öka vårt landsett attsom

3° 1984/85:1Prop 15, s.
3 Prop 1986/87:74, s.
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ochkunskaps-för"32 stiftelsenochkonkurrenskraft.internationella
för debildades ochKK-stiftelsenkompetensutveckling ansvargavs

användningbredfrämjandeförriksdagenmedel avsatt avav ensom
distansutbild-statlig utredningtillsattesITT årEtt omen nysenare

strategi förnationellföreslåhuvuduppgiftmedDUKOMning att en--
distansutbildning.IT-stöddutveckling av

informationstekniken0rdmed andrahar sattsårendeUnder senaste
tidigare.tydligareintresse på änstatsmakternas sättför etti centrum

utbildningen.ochmed skolanoftaredenkopplasDessutom samman
högskolorochuniversitetolikamarkerasutredningarna sätt attI

utsträck-iutvecklingen ITi störreoch deltanyttjabådeförväntas av
universitet ochvarjebörIT-kommissionenEnligthittills. t.ex.ning än

IT-utvecklingenplan förheltäckandehögskola upprätta aven
dedatorer,tilltillgångberedas godskastudenternaanvändningen,

använd-med lTsförtrognautbildningi sinforskarstuderande ska göras
universitets-uppgraderingsamtidigtmöjligheter,ochning avsom en

genomföras.skaSUNETdatanätet
i IT-specifikt,distansutbildningen sägsgällerdetNär

hjälpmed"Distansutbildningbetänkandekommissionens även att av
distansutbild-"teknik förbehandlasAgenda 2000".34skall främjas IIT

"Distans-distansutbildningenmodernaning och den presenteras:
distansut-innebärdaggamlahar ibegrepputbildning menanor,som

och dentillgångengjorde tackdenvadmycketbildning än varemer
kommunika-informationsteknik ochutvecklingenständiga nyaav

tionsmojligheter
effek-teknik framhålls sättdirektiv attettOch i DUKOMs somny
förbehövasi sinnågot attdistansutbildningen, tur antastivisera som

svenskadenhöjningkontinuerligochnödvändigmöjliggöra ar-aven
försöksverksamhetsininitieradeDUKOMkompetens. Närbetskraftens

kriterium.tvingandeIT-stöd tillanvändningengjordes ett1995 av

31 1994:118,SOU s.
33Ibid, 47.s.
34Ibid, 11.s.
35 1994:21, 11.Ds s.
3° Ibid, 68.s.
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Öppenhet2.2 i distansutbildningen

Distansutbildning och lärandeöppet distinktionen-
Begreppen distansutbildning och lärande open learning beskri-öppet

två principiellt olika företeelser. Det i alla fall Grevillever menar
Rumble artikelni Open learning, distance learning ana the misuse
of language. Han denna föri distansutbildning skaargumenterar att
betraktas utbildningsform, medan lärande istället refereraröppetsom en
till utbildningens Detta betyder distansutbildningsynsättnatur. att upp-
fattas utbildningsform i sig kan eller mindre öp-som en som vara mer

eller i vissa avseenden och sluten i andraöppen på sättpen, samma-
vilken utbildning kanhelst både och sluten.öppensom som vara

förRumble fram åsiktersina i polemik vanligaremot ett synsätt, som
innebär distansutbildning och lärande två sinsemellanatt öppet ses som
olika utbildningsformer, där distansutbildningen för det mesta presente-

sluten, låst eller ålderdomlig studieform detän öppnaras som en mer
lärandet.

Rumbles har fått tjäna inspiration för den analysresonemang som av
Öppenhet-DUKOM-projekten genomförs i kapitel två. lärandet,isom

i undervisningen, i utbildningen betraktas här pedagogisktettsom-
kännetecken och inte pedagogisk form.som en

Olika öppenhetsorters

Öppenhet inte entydigt begrepp. det handlarNär utbildningär ett om
det innebörder,många vilka de nedan uppräknade kanske deärges av

vanliga:mest

ÖppenhetenTillgänglighet: handlar tillgänglighet till utbildningom-
oberoende deltagarnas ålder, anställning, utbildningsbakgrund,av
ekonomiska ålder, bostadsort eller familjeförhållanden.resurser,

ÖppenhetTid och fysiski mening, dvs. deltagarens frihet attrum:-
studera helst, helst och i valfri takt.närvar som som

ÖppenhetenStudiemodeller/redskap: innebär möjligheter till indivi--
duellt val arbetssätt och redskap studiernai eller arbetssätt ochattav
redskap används tillåter individualiserade studier.som

ÖppenhetenInnehåll: innebär deltagaren kan påverka studiernasatt-
innehåll.

37Artikeln återfinns i Tait, ed 1992.A, Key learning reader.issues in open a-
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Öppenheten erbjudsrådgivningstöd ochinnebärStuderandestäd: att-
förmöjligtdetförstudiesituationen,tillanslutning göraii eller att

utbildningen.sigtillgodogöraindividen att

studie-studiemodeller,handlaröppenhetformerDe omovan somav
analyseras iochbeskrivasinnehåll, kanstudiernas ävenredskap och

denbeskrivsartikeldistans. Rumblestransaktionell l trans-termer av
ochdialogvariabler;tvåfunktiondistansenaktionella avsom en
ochdeltagareutsträckningi vilkenbeskriverDialogenstruktur. som

struktu-medanstudiesituation,varandra imedinteragerakanlärare en
anpassningförstudiernautsträckning är öppnai vilken somavserren

innebär litenstrukturdialog och liteMycketindividuella behov.efter
pedagogiskadenöppenhet igradhögochtransaktionell distans aven

denochminskaröppenhetengäller, trans-Ochsituationen. attomvänt
minskasdialogutrymmetmedi taktökardistansenaktionella att

studierna ökar.istrukturgradenoch/eller av

tid ochöppenhet ialltidhandlar nästanDistansutbildning rumom

distansutbildning. MendefinitionaccepteradallmäntingenfinnsDet av
klass-fråndistansutbildningendet gäller avgränsanär att annan, mer

beskrivningarflestai deutbildning,traditionellrumsbunden eller tas
ochtididvs. frihetenöppenhetenfysiskafasta på den rum.ovan,

EducationDistanceCouncil for ärInternationalICDEEnligt t.ex.
theandstudentwhich theof educationmode in"...adistansutbildning

riksorga-3 svenskaand/or Denseparated timeteacher in space...are
"Distansunder-SVERDdistansundervisningför attnisationen menar

ochkunskapertillägnarstuderandeden sigkännetecknasvisning attav
distansut-".° Utredningenochtidoberoendefärdigheter omrum...av

samlingsbe-distansutbildningalltså"...väljerbildning ettatt somse
ochkunskapförmedlaföranvändsmetoderantalför attett somgrepp

och/ellertidåtskildaeleveroch ilärarekommunikation ärskapa när
distanspå"Utbildningbl.a.direktivm" DUKOMsoch i sägs attrum.

varie-oberoende"." Gradenochtidbetydande frihet i avrum...ger en
tidsmässigadenoberoendet medges,i vilkaavseendenoch de menrar,

minstadetändå förtjänarfrihetenrumsligaoch mesta gemen-som
distansutbildning.definitionernainämnare avsamma

artikel.Rumblesi1983 refereras3 teorimed MooreenlighetI somaven
39 19.1992:3,Ds s.
° 19.1992:3,Ds s.
4 1992:3, 22.Ds s.
z Dir 1995:69, s.
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Sedan diskuteras också andra kännetecken för öppenhet. Distansut-
bildningen kan utformas så den medäven avseendeatt är öppen på till-
gänglighet, transaktionell distans form, medel och innehåll i studierna
eller studerandestöd. Eller kanså den kritiseras för sluten iatt vara
somliga dessaav avseenden.

Nedan analyseras DUKOMs utvecklingsprojekt med avseende på
just öppenhet. Vilken form öppenhet eller slutenhet demonstreras iav
dessa Vilka slutsatser framtida distansutbildningsstrategi kanom en
dras

En analys projekten visar möjligt vägval i offentligat.ex. ettav
satsningar på distansutbildning vägval med utbildningspolitiskaett-
implikationer. För och varför ska hålla på med distansutbild-vem man
ning frågaDenna distansutbildningens syfte får betydelse dåävenom

från offentligt håll vidtar åtgärder påverkar olika aktörers för-man som
utsättningar distansutbildningsarenan.att agera

Analysen belyser andra konsekvenseräven olika strategier försom
distansutbildning får. Inriktningen på distansutbildningen- den roll och
det syfte den tilldelas hänger med både valnärasom samman av me-
toder och med den strategi för själva utvecklingsarbetet möjlig-som

Ska på beprövadgörs: erfarenhetstaten och därmedsatsa på rela-även
tivt stabil, relativt väl utprövad, relativt välkänd och därmed relativt lätt
accepterad teknik och dito distansmodeller för skapa förutsätt-att-
ningar för bred IT-pedagogisk utveckling inom for existe-en ramarna
rande utbildningssystem och genomförd pedagogikens praktikerav
Eller det bättre investera iär osäker, dyrareatt och potentiellten mer

revolutionerande utveckling IT-stöd i den informationstekniskamer av
frontlinjen Den satsningen kostar och kräver expertkun-senare mer
skaper och innebär därmed troligen måste fortsätta till-att staten att
skjuta utvecklingsmedel inom området och möjligen skapaäven en 0r-
ganisation för arbetet.stöttaatt

Öppenhet2.3 bland DUKOMs
utvecklingsprojekt

DUKOM-projekten kan delas i två utifrån hur de valt attupp grupper
prioritera mellan olika former öppenhet i studierna. Två syft-sortersav

kan urskiljas och två principiellt olika på utbildningenssätten att se
pedagogiska/metodologiska utformning. Med fokus på ökad tillgäng-
lighet skapas andra kurser det innehåll ochän metod denär trans-om
aktionella distansen ska åtgärdas i första hand.som
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på tillgänglighetökadfokusDistansutbildning -

Syfte

distansutbildningenshandi förstadet1980-talettill1960-taletFrån var
områdetinomsatsningarmotiveradepotentialkompensatoriska som

depåinriktningenochverksamhet ut-reguljärbådestyrdeoch som
tids-börjanIstatsmakterna.initieradesvecklingsinsatser avavsom

motiveraderättvisasocialvisionernafrämstdetperioden somomvar
ifokuserasrättvisanregionaladenkom attSenaredistansutbildningen.

tidenhelagrundläggandedet synsättetutsträckning,allt varstörre men
förtecken, såfördelningspolitiskafrämstmedInledningsvisdetsamma:

arbets-samhällsekonomi,motiveratgradallt högreismåningom av
distansut-medsyftetöverväganden,regionalpolitiskaochmarknad var

ochvillkorenutjämnahand kompenserai första attbildningen att -
ellerbehövdesdit de bäst mestutbildningsresursersamhälletssprida

återfanns.sparsamt
utbild-tilltillgänglighetenökauppgiftDistansutbildningen attvar

ning.
majoritetDUKOM: Iinomstarklevertradition avDet enär somen

socialaolikainomutbildningsbehovfokuserasutvecklingsprojekten
projektenmed ärAvsikten attlandet.regionerolikaieller avgrupper

arbets-handikappade,förstudiemöjligheterförbättradeellerskapa nya
andraellerinvandrarekoitutbildadeglesbygdsboende,lösa, vuxna,

tillgodogöraellertilltillgångfåhar svårtskälolika attsom avgrupper
spridasyftetEller såutbildningar. är attreguljärasamhälletssig mer

detförsådanbehöver attregionerolikatillkunskapochutbildning som
lokaladenförfortleva,ochutvecklas attska kunnanäringslivetlokala

föröverhuvudtaget attellerkompetensvissarbetsmarknaden kräver
intedeutbildningsmöjligheterbefolkningregionens annarserbjuda som

utbild-regionensellermålgruppensdefinierasIblandtill.tillgånghar
krav,arbetsmarknadensocharbetslivetstillrelation menningsbehov i

intetill deprincipengäller attsjälvklart. Det är somintedetta geär som
i detledellerövertygelseideologisk ettmedenlighetihar, somen

har.utbildningsanordnarerespektivesamhällsuppdrag som
folkbildnings-blandvanligaresyftesbeskrivningar ärDenna sortens

dessajustandra. Attblandprojekten,kommunala ändeochprojekten
inriktningkompensatorisk ärgeografiskellersocialprojekt enges

förfolkhögskolor ärochstudieförbundBådeförvånansvärt.knappast
formdärför någonoch harfolkrörelserolikaiförankrade avdet mesta

verksam-sinmål förrättviseambitionellerkompensatorisksocialt som
därområdensällan iintedåochlokaltverkar gärnahet. Dessutom man

förankringenregionalautbildningsmöjligheter. Denandrafåfinnsdet
förståsgällerstarkt.det Detsammablirregionala ävendetoch ansvaret
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för kommunala projekt- här någonstans lyser det regionalaom ansva-
Möjligenstarkt. kan de kompensatoriskt motiveradesägasret att rent

projekten förekommer något sällan här inom folkbildningen,än attmer
näringslivets behov och hög arbetslöshet placerat arbetsmarknadsmoti-

i förgrunden.ven mer
finns flera projekt där andraDet lokala eller regionalt förank-även

utbildningsanordnarerade kommunen varit inblandade lokalaän ut-
bildningsföretag, kommunala bolag och där regionala och arbets--
marknadsmässigt motiverade utbildningsbehov ställts i förgrunden.

Projektens utformning hänger med deras syften. Desamman
DUKOM-projekt i utvecklingsarbetet prioriterat tillgänglighets-som
aspekten har i princip och i praktiken olika inriktningar, skildatvågetts
från varandra sinsemellan och skilda från de projekt syftar tillsom mer

Äveni innehåll ochöppenhet metod. det finns undantag från denom
allmänna bilden och sådan kategorisering innebär väl-även om en en

hållen beskrivningdigt allmänt projekten, trenden fullt märkbar:ärav
forsta inriktningen innebär projekten syftat till iDen någonatt att

mening bygga infrastruktur för regional spridning distans-upp en av
utbildning. infrastruktur har dock innebörd iBegreppet olikagetts
olika projekt. vissa handlar det skapa fysiska förutsättningarI attom

attsprida utbildningför i regionen. dessa projekt har lokala studie-I
inrättats och/eller IT-stöd bildkonferensteknik, datorer köptscentra

och installerats. andra projekt har det handlatI skapa ett systemattom
utbildningar eller kurser modulsystem bedömsett sortsav som- -

relevanta och angelägna i specifik region, ibland specifikfören en so-
i region. vanligastcial denna har det varit infrastrukturenMen attgrupp

samarbetskonstellationerbestått i eller samarbetsmodeller upprättatsatt
mellan olika lokala eller regionala aktörer. har beskrivitsDetta ettsom

syfte med projektenuttalat identifiera samarbetsparter och fåatt-
igång fungerande samarbete för sprida utbildning området.i In-ett att
riktningen bygga infrastrukturer- vilken in-mot att oavsett sortsupp
frastruktur har varit vanligare bland kommunaladesom avses pro--
jekten bland folkbildningsprojekten.än

tillgänglighetssprojektenandra inriktningen bland har inne-Den
burit distribuera kurser eller utbildningar betydelse för särskildaatt av

eller särskild betydelse for olika regioner. Utmärkande förgrupper av
dessa projekt den vikt själva innehållet har till-i kursernaär stora som

inte rakt i något projekt, intrycketDetmätts. sägs ut avmen som ges
rapporteringen ändå i dessa projekt har kursemas utbildning-ellerär att

innehåll prioriterats framför deras distanspedagogiska eller IT-amas
pedagogiska utformning. forsta hand har det gällt till männi-I nåatt ut
skor i regionen med angelägen kunskap. Ambitionerna med den peda-

2 18-0930
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i första hand ha söka skapagogiska utformningen tycks handlat attom
ändamålsenlig distributionsfonn.en
Även påtillgänglighets-bland högskoleprojekten har tagit fastaman

Även imarkeras ibland socialt och regionaltaspekten. här ett ansvar
dominerat.projektens syften. det inte den inriktningenMen är som

studie-högskoleprojekten inriktats självaVanligare detär att mer
minska denöppenhet i innehåll och metod-situationen, dvs. på att

mellan deltagare och lärare.transaktionella distansen

Pedagogiska modeller

pedagogiskmed valet lT-stöd ochProjektens syften hör samman av av
ocksåenskilda DUKOM-projekt,modell. visar sig iDetta mermen

fasta på till-diskuterats hittills, de tagitallmänt. de projektI som som
i regelkompensatorisk inriktning, hargänglighet och getts manen mer

från tidigaremetodologiskt känns igenvalt arbeta på sättettatt som
distansutbildning.

oväntadehjälpmedel ochambitioner, tekniskaBakom pedagogiska
domineratmodell igenomlösningar skinerorganisatoriska somsamma
laget.åtminstone vid det här Idistansutbildningen under 30 årinom en

den pedagogiska grundstommenprojektenmajoritet de utgörs avav
fysiska isjälvstudier medlitteraturbaserade möten gruppvarvassom

studiegrup-eller lokalt i mindreutbildningsanordnaren,centralt hos
och indivi-insändningsuppgifterstudiehandledning,styrandeper, en

distansöverbryggande medier.handledning viaduell
etablerati grunden förändraalltsåTekniken har använts ettattutan
förändraförsta hand förhar ipedagogiskt koncept. Den använts att

inte så mycket vad Detbedrivs i kurserna,arbetet gör.HUR manmen
kommunikation,hand förIT-stödet har i förstadatorbaserade använts

ochläraresända meddelanden mellanhandledning och förför stu-att
i hu-medium ochvarandra via elektroniskthar talat meddent. Man ett

infor-handledningens ochkommunikationens,vudsak skriftligt, men
förändrats.distansutbildningen har inte Deoch roll imationens innehåll

föreläsning ochmestadels föringått, harbildkonferenser använtssom
omsorgsfullt ochhar fått förberedashandledning. Föreläsningarna mer

har i principundervisning, deras rolli reguljärkortare ängöras men
träffar-de fysiskaTekniken har bara sällanheller förändrats.inte ersatt
möjligt.inte hellerprojekten dettai de allra flesta ärattmanmenarna,

fysiska träffar.medSjälvstudiema måste varvas
frihetstudentensden individuellegenomförts såharKurserna att

eftersträ-oberoende i tid och intedrivetdå något långtbegränsats, rum
ochstudiehandledningargrupparbeten,Fysiska träffar, styrvats. som

önsk-alla fallnödvändiga eller iuppfattasstrukturerat studierna som
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värda på de gjorts och fortfarande i distansut-sätt görssamma som-
bildning IT-stöd.utan

Valet och användningen IT-stödet har i huvudsak styrtsav av an-
vändarens tidigare erfarenheter. projekten har valt användaI attman
den teknik tidigare, funnits be-på tillgänglig,provatssom som som
dömts etablerad/spridd och stabil och varit billig. baraDet ärvara som
sällan tillämpningar utvecklats eller och teknikheltegna ny ovan pro-

på.vats
projekt illustrerar evolutionär inom det pedagogiskaDessa ansatsen

Ävenutvecklingsarbetet. de innehåller tekniska distansöver-om nya
bryggande projektensmedier, lösningar modifieringarutgörs avav

tradition,etablerad distanspedagogisk förändringar.änsnarare
också realistisk för vidmed förutsättningarDe utgör ansats,en

spridning, god förankring och verksamhetsanknytning. utvecklings-Då
bedrivs inom för etablerad med teknikarbetet tradition ochramarna

känner till och kan använda, finns förutsätt-ocksåsom gemene man
ningar för pedagogikens praktiker lärare/undervisare bedriva dettaatt
utvecklingsarbete bred front och möjligheter finansie-på låta arbetetatt

utbildningsanordnare anslag krävs.några störreutan att extraras av en
Verksamheten kan också jämförelsevis enkelt utformning somges en

förankra och tillämpa i den utbildningsorganisationen.går att egna
det dessutom försiktig be-Men Utvecklingsarbeteär ansats.en som

förteckendrivs med sådana leder knappast till avgörandenågraatt mer
sker.pedagogiska revolutioner

på innehållDistansutbildning fokus öppenhet i metodoch-
Syfte

decentraliseringenfortgående inom högskolesystemet med till-Den en
till mål- och resultatorienterade till-hörande övergång styrformer,mer

med lågkonjunktur medfört begränsade ekono-sammans en som mer
för-miska och därmed incitament för inre, än yttre,resurser snarare-

ändringar skapat kvalitets-verksamheten har utbrett intresse förettav -
högskolan.och utvecklingsfrågor inom

utveckling ha bidragit till högskolornas in-Denna bör ökaäven att
för det här kallas distansutbildning med fokus öppenhet itresse som

innehåll och metod. drag kännetecknar denna kurser-Ett sortenssom
definierasde här och demonstreras i flera utvecklingsprojekt- ärsom

nämligen den den pedagogiska utformningen. Pro-ägnasomsorg som
jekten riktas på utveckla kurser i IT-pedagogiskt och distans-att som
pedagogiskt flexiblaavseende så möjligt- givet personella, tek-är som
niska, ekonomiska och tidsmässiga möjliga fri-begränsningar. Största
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maximalindividuella frihet ochmöjligahet i tid och största an-rum,
målen.och förutsättningarstuderandes behovpassning efter varje är

hängerflexibiliteten dock inga mål i sig. DeOberoendet och är
perspek-utbildningen itillskrivsmed de syften störreettsomsamman

ochsamhällsintressedefinieras iperspektiv kantiv. Detta termer av
politisk grundsynallmänt hållenutifrånSamhällsekonomi samt en mer

utbildning:samhälle ochinom
Ända inom denallvar introduceradesdistansutbildningensedan

arbetsmarknadenspotentiella bidrag tilldessutbildningen harhögre
diskussio-utbildningspolitiskafunnits med i denkompetensförsörjning

be-alltpotential tillmättsdennahar dessutom störreMed åren ennen.
möjlighetereffekterandra ellerbekostnadtydelse, delvis på somav

inteRättvisakunna innebära.distansutbildningen skulle t.ex.anges
utbildningen.huvudändamål medlängre ettsom

arbetsmarknadgäller och denarbetsmarknadendetIstället är som
för tio ellerdessutombeskrivstalas i dag, änsom en annansom om

föränderlig ochdifferentierad,alltsedan.tjugo år Den mermerses som
tillgodosedärmedDistansutbildningen förväntasspecialiserad.mer

tidigare ochantal kunskapsbehovochskiftande änbåde störreettmer
kän-vadförändring i påkvalitativi sin tilldetta leder tur somsynenen

utbildningen.kännetecknaeller börnetecknar
dess1990-talet oftastvärde handlarDistansutbildningens om

flexibilitet.ochsmåskalighet/individualiseringskapamöjligheter att
vanligarehar det blivit alltoch framåt1980-taletåtminstone attFrån
värdera denochbeskrivaproduktionstermer,utbildning idiskutera att

ochför skolanäringslivet. gällerfrån Dethämtatsutifrån kriterier som
distansutbildningen. Iförsynnerligen välochi allmänhetutbildning

ekonomi ochutsträckningdistansutbildning ihandlardag stor omom
och denflexibla arbetssättetSmåskaligheten, deteffektivitetsvinster.

förändring i syftekvalitativexempelindividualiserade äransatsen en
formdennaeffektiv utbildning,uppnå attatt somengegenomen mer

produktionskrav.arbetsmarknad ochmedöverensstämmer
kvalitativadennaemellertid inte baraeffektivitetefterSökandet ges

ocksåinriktning. gällerDet att spara pengar.
har utbildninglågkonjunktur1990-taletsUnder hela presenterats

och dennäringslivetslandets,för ökakraftfullt redskap attett en-som
obegränsatdet inte funnitssamtidigt harkonkurrenskraft.skildes Men

effektivi-utbildning. Behovetdennaför tillskapamed attatt avpengar
effekti-och dessatillgängliga medel har betonatsanvändningen avsera
utbild-skol- ochförstärkts ytterligarevitetssträvanden har attgenom

ochunder periodendecentraliserats kraftigtningssystemen nya resurs-
utbild-offentligainneburit denhar skapats,tilldelningssystem attsom

omfattningi betydligtkonkurrensutsättas änkommitningen störreatt
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för bara tiotal sedan.år Till distansutbildning har det från samhälletsett
sida knutits förhoppningar här ha billig utbildningsform, medattom en

hjälp det går nå till studerandegrupper och öka antaletatt utvars nya
utbildningsplatser behöva investera i själva utbild-utan att mer pengar
ningssystemen.

Många DUKOM-proj ekt har tydlig inriktning arbetsmarkna-moten
dens behov, antingen det privata näringslivet t.ex. småföretagarut-mot
bildning, utbildning för anställda inom livsmedelsindustri, träteknisk-
eller skogsindustri eller sjöfarteninom eller den offentligamot ar-
betsmarknaden särskilt grund-, fort- eller vidareutbildning för lärare.

pedagogiska utformningenDen står i för utvecklingsarbetet.centrum
IT-stödet används först och främst för individualisering studierna,av
och de distanspedagogiska modeller väljs, motiveras utifrånsom gra-
den flexibilitet och/eller individanpassning de erbjuder. På såav som

möjligheter skapas, tillgodoser både arbetsmarknadenssätt anses som
behov specialiserad, diversifierad och mångfacetterad kompetensav
och den specifikaenskildes behov kompetensutveckling. Samtidigtav
försämras tillgängligheten i åtminstone två avseenden. Dels då inrikt-

fort-ningen och vidareutbildningmot utestänger stora grupper av an-
ställda fråneller arbetslösa studiemöjligheter, dels då viss ekonomisk
förmåga förutsätts eftersom det ofta begärs deltagarna de självaattav
ska stå för den tekniska behövsutrustning i studierna.som

Inriktningen öppenhet i studiemodell och innehåll återfinns imot
första hand bland högskoleprojekten och bland de projekt drivitssom
och genomförts privata utbildningsanordnare i samarbete medav en
offentlig eller arbetsgivare.privat

Pedagogiska modeller

handlardistansutbildningen tillgodose olikaNär socialaattom gruppers
utbildningsbehov eller bidra till regioners utveckling, behövs iattom
praktiken olikainte så många pedagogiska modeller. När i förstaman
hand kollektivafasta på behov utbildningssituationen,i kommertar
både målgrupper och kunskapsbehov behandlas jämförelsevisatt som
homogena och dessutom inte särskilt snabbt föränderliga. Därmedsom
går det begränsa både antalet distributionsformer och den gradatt av
öppenhet byggs in i dem.som

fokusMed på modern arbetsmarknad och det myller kun-en av
skapsbehov och människor finns där och med utgångspunkten attsom
dessa förändrasbehov hela tiden och blir kraven distansut-påväxer,
bildningens pedagogiska lösningar helt annorlunda. blirDå öppenheten

studiesituationeni huvudändamål i utvecklingsarbetet.ett
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och framtidapedagogikens och teknikens nutidaprojekt stårdessaI
tekni-för uppmärksamheten. Måletmöjligheter i är attcentrum prova

medi följermed teknikenochkens närmast auto-gränser satt centrum,
oberoende tiddistansutbildningenskringcentreringmatik aven

bra för-i första handteknikenoch/eller detDet är varaansessomrum.
iimplicerar sinOberoendet tid ochfrihet.möjliggöra dennaatt av rum

dvs. utbildningutbildningsform,individualiserad ärtur som an-enen
oberoen-bedrivas enskilt,och kanoch behovpassad efter somensvars

i dess för-förtjänster liggateknikensandra.de En ansesannan avav
mellanframför allttill kommunikation,möjligheterskapamåga att nya

eller detsamarbeteemellan.studenter Detoch student,lärare ävenmen
projekten, hari de härhär sammanhanget,initieras i detlärande som

ochhjälpskaraktär. Deltagarnakollektivkollaborativdock änen mer
kollektivlär tillsammans iarbetar ochdelär varandra, än enmerav

process.
utvecklings-inte i urvaletprioriteradesrevolutionärEn ansats av
teknisktframför alltprojekt iantalinom DUKOM. Ettprojekt av-som

orealis-verklighetsfrämmande elleralltförseende bedömdes somsom
syften och sinomformulera sinaombadsellertiska, sorterades bort att

fråndärantal projekturvalet blevResultatetinriktning. ett stort manav
antal däroch mindreteknisk säkerhetspelade påsidaDUKOMs ett

uttalade ambi-projekt dendessaIsvängarna.tog ut senare varman mer
innehållöppenhet ibidra tillmöjligheterundersöka teknikenstionen att
mellandistansentransaktionellaminska denstudiemodelloch att-

kursdeltagare.ochlärare
förutsättningarskapakoncentrerats påDUKOM-projektdeI attsom

framarbetatstekniska tillämpningarharstudiesituationerför öppna nya
tillämpningar Inomexisterandeanvända redaneller prövats.sätt attnya

satellit-arbetat medproducerat CD-rom,självaprojekten har t.ex.man
datorkonferensprogramutvecklatdatorkommunikation,Överförd egna

information påbearbetasöka ocharbetet medhjälpmedel föreller att
ochmöjligheter"bredbandsteknikensundersöktharinternet och var
samspelfinnsoch länkarstarka ikommunikationskedjans ettsvaga

"virtuellttalarmänniska". Manmellan teknik och ettattom prova
tid och Ioberoendefölja kursendeltagarna kanklassrum" där rum.av

tekniken,förtillämpningsområdenharandra projekt provat nyaman
läro-interaktivaför skapaunderlagTV-program attanväntt.ex. som

Foku-datorkonferens.handarbetsundervisning viaeller bedrivitmedel
i denlika starkkommunikation inteskriftlig störreseringen på är som

bild iochblandas ljud,tillgänglighetsprojekt, istället textgruppen
utbildningssituationer.inspirerandeochutvecklaförsöken att nya

urvalspro-iprioriteringar gjortsdeemellertid inte baraDet är som
arbetaAttprojekt blivit få inom DUKOM.dessalett till attcessen som
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med teknikstöd på detta kräver expertkunskaper och sådana besittersätt
inte eller kvinna inom högskolan, folkbildningen ellergemene man
kommunerna. också dyrt;Det avancerad teknik kostar, expertis kos-är

och de tekniska problem säkert följer med och obe-tar nästansom ny
prövad teknik, kostar också åtgärda. betyderDet tekniska ochatt att
pedagogiska revolutioner åtminstone så länge dyra ochännu är resurs-
krävande iscensätta. långsiktigtEtt utvecklingsarbete syftande tillatt

omvälvande förändringar distansutbildningen innebär därmedmer av
troligen både behöver tillskjuta medel och särskildatt staten att en 0r-
ganisation måste skapas for samla och kompetens.att resurser
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Pedagogik och3 IT-stöd inom
högskoleproj ekten

här kapitlet handlar detDet IT-stöd inom DUKOMsanväntsom som
högskoleprojekt och pedagogiska idéer eller modeller. redovi-Härom

utfallen projekten, erfarenheterna IT-stödet, de förut-samtsas av av
beträffandesättningar kompetens, utrustning och teknisk infrastruktur
projekten definieratsinom centrala.som som

ochDe administrativa organisatoriska förutsättningarna diskuteras i
slutet kapitlet.av

Pedagogiska idéer1

Problembaserade högskoleprojekt

Med få undantag, sig högskoleprojekten brett homo-inomrör ett men
pedagogiska idéerspektrum benämns Problem-PBLgent av som

Lärande, ProblemBaseradPBI Inlärning, problembaseradeBaserat
eller problemorienterade. projekten idéernaInom olikages namn men
de kan ändå andas barn, där drag del-ärsom sammases gemensamma

deltagaransvar,tagarfokusering, deltagarinitiativ, flexibilitet, praktiko-
reflexion. studeranderollrientering och Den erbjuds distansstu-som
krav aktivitet, driftighetdenten innebär på och självständighet. Det

handlar också lärarroll där fokus skiftats från föreläsning tillom en
handledning och för det dessutom studier där tyngdpunktenmesta om
ligger på den individuella kunskapsutvecklingen, på denänsnarare
kollektiva.

kriterierna dock absolut. dessa pedagogiskaInget Ingetärav av
kännetecknen återfinnagår i samtliga projekt. de därI projektatt t.ex.

tillämpat "enligt den sjustegsmodellPBL används vid Hälso-man som
Linköping" grupparbetet grund för deltagarnasuniversitetet i ses som

lärande. några kurser formulerar kursledningenI och inte deltagarna
problem och arbetsuppgifter och i andra antingen ellerstartar man
övergår efter tid till strukturerade studier med minskat förutrymmeen
deltagarinitiativ och deltagaransvar. Iytterligare andra kurser bortfaller
det samtalet grund för reflexion och lärande.gemensamma som
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möjligahandlar projekten skapa bästaMen sammantagna attom
lära sig själva. ska fungeraFörutsättningar för studenterna Lärarenatt

stöd, det den enskilda studenten tillhandledare och ärmen somsom
vilket han eller hon vill projektensist väljer vad och på lära. Isätt som

utbildningsmodell inte minstbeskrivs detta passar mor-som en som
arbetsmarknad.gondagens skola och

i tidenProblemorientering ligger

detframtidsperspektivet- utbilda för framtida behov gårFörutom att -
domineraurskilja minst fyra skäl till varför dessa idéer kommit attatt

meddet första de välbland DUKOM-projekten: För överensstämmer
distansutbildning dominerar inom DUKOMsden på ochIT somsyn

överhu-där urvalet projekt gjorts.ledning och kansli, De stämmerav
policyuttalanden frånvudtaget väl med den de görsöverens rege-som

framti-från statliga myndigheter och verk i frågaringskansliet och om
informationstekniken. offentligaden, utbildningen och den Dennya
så här.IT-pedagogiska diskursen utser

på fort- ochandra skäl den tonvikt inom DUKOM lagtsEtt är som
ocheller grundutbildning förvidareutbildning för på vuxna yr-vuxna

de högskoleprojekten vändekesarbetande studenter. I 32 40 manav
yrkesverksammaoch yrkesverksamma målgrupper.sig till Förvuxna

Övriga inomsjälvklar. pedagogiskapraktikorienteringenär t.ex. pro-
iinte bara ingårjekten kännetecknar dessutom DUKOM, ävenutan

utifrån erfa-vuxenpedagogisk teori. så läraDet är vuxna anses egna-
problematiserande och reflekterande.renheter, i samtal med andra,

pedagogisk grundsyndet tredje, sammankopplas sådan härFör en
dator-i utbildning. höra ihop. IT-stödet-med IT-stöd Degärna anses

multimedia-kommunikation, sökning i databaser, interaktivbaserad
problemori-eller förutsätta initiativtagande,antingen uppmuntraanses

Informationsteknikenkunskapssökande och flexibilitet.entering, eget
andrabåde individualiserande och ibeskrivs dessutom samman-som

grupparbete och samtal ihang lämpad för grupp.som
studiesituationinte denSlutligen kan diskuteras sortens somom

målas ideal inom högskoleprojekt, kanDUKOMs somses enupp som
allt 80-talettrend inom högskolan. framfördel allmän Påav en mer

sadesför den s.k. gymnasiñeringenkritiserades högskolan ägasom
sjunkit ochNivån den akademiska utbildningen påstods då hapårum.

ochresulterat i förenklade, snuttifierade ateoretiska kurser. Den nu-

propositionIT-kommissionens olika betänkanden, regeringensSe t.ex.
informa-åtgärder för bredda och utveckla användningen1995/96:125 att avom

Högskolans IT-stöd vid skiljevägen.tionsteknik, 1997:23.RRVs rapportsamt
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varande tonvikten på studerandeinitiativ, studerandeaktivitet och själv-
ständiga studier, försöken utveckla lärarroll i konsekvensattsamt en
med dessa, kan reaktion på 80-talets kritik och möjligenses som en

tillförsök återgå traditionella akademiska ideal. Detett attsom mer
projekt, måletrakt i antal med hjälp och di-ITärsägs ut att attett av

studerandeautonomi,stansforrn införa kritisk reflexion och indivi-mer
för höja utbildningarnas kvalitet."dualisering, att

Pedagogiska modeller3.2

individuella kunskapssökandet och deltagarfokuse-detMen ansvaret,
flexibiliteten och den därmed möjliggjorda problemorientering-ringen,

vanliga honnörsord de flesta distansutbildningar, barainom inteären,
Med eller tekniska hjälpmedel,IT-stödda sådana.inom utan anses

självständighet samtidigtdistansstudier kräva studenten,större av som
medger ökad oberoende.de

begreppet centralt. vilken finstilt defini-OavsettDet ärsenare mer
det ganska självklart distansutbildning någonväljs, ition är attsom

handlar studier oberoende tid och Uppfattningarnamening om av rum.
oberoende innebär praktiken varierar dock och konse-vad detta iom

kommer kallas för utbildning på distansblir detkvensen att attsom
synnerligen heterogen samling kurser. förGemensamtutgörs enav

genomförs med lärare och studerande skilda under de-dem deär att
och med studenter olika grad och bemärkelserutbildningen ilar somav

studier. totala individuellalämnade själva sig igenom sina Denär taatt
faktorerensamheten existerar emellertid sällan. Olika ifriheten eller

uppläggning det individuella obe-organisation och begränsarkursemas
eller mindreeller mindre omfattning. talarroendet i Manstörre merom

begränsande faktorer fysiska träffar,struktur. Sådana är t.ex. grupp-
eventuell kursplan.formerna för antagning ocharbeten,

Fysiska träffar i de flesta projekten

högskoleprojekt, resulteratungefär fjärdedelar DUKOMs iI tre av som
fysiska träffar Vanligast har detkurser eller utbildningar, har, ingått.

introduktion till kursen och de då pågåttvarit dessa använts attatt som
under eller dagar. Avslutande samlingar har också varitett van-en par

del projekt har träffats kursen, förliga och i mitt iäven avstäm-en man
och grupparbeten.föreläsningarning,

mellanliggande har förlagts lokalt- deltagarnaDessa möten gärna
studiegrupper. Sådana harhar träffats i lokala iarrangeratsgrupper un-

högskoleproj ekten. det har träffats kon-gefär hälften För mesta manav
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under lokal handle-tinuerligt under kursens gång och då ledning av en
dare.

karaktären in-kurser har de givitsI mötenaett gemensamma avpar
samlats eller helatensivläsningsperioder, då under flera dagarman

Ävenuniversitet eller högskola. andraveckor för studier vid respektive
förekommit, återkommandemodeller har mötent.ex. gemensamma

varje månad eller oftare.
beskrivs viktiga eller oundgängliga.fysiska träffarnaDe rentavsom

framför allt behövas för deltagarna ska lära kännaDe att var-uppges
finnas byggaandra, för det så ska personlig kontaktpå sätt attatt en

elektroniska sällanvidare i den kommunikationen.på Det sägssenare
viafinns outtalat, personliga relationer inte skapasrakt där attut, men

upprätthållas den lär knap-IT-stödet. Möjligen kan de vägen, men man
därmedkänna varandra via datorn. inledande träffarna beskrivsDepast

pedagogiska idéer gruppsamverkan ochnödvändiga för att omsom
kunskapsutveckling via samtal och diskussion, ska komma till stånd.

också för deltagarna tillfälle lära sig användabehövsDe att attattge
lä-den teknik ingår i kursen och de behövs för avlasta kursensattsom

resurskrävande projektIndividuell handledning och i någotärrare.
ville frigöra handledningsresurser.motiverades medmötena att man

dåGrupparbeten träffasibland baramen man-
företrädesvis förekom i litePlanerade gruppaktiviteter, grupparbeten,

drygt hälften högskoleprojekten och då oftast förlagda till deav var
fysiska träffarna, till träffarna i den lokala studiegruppen.I regel und-

datorbaseradevek försöka grupparbeta via datorn. Deatt grupp-man
handlade iställetaktiviteter påbjöds, deltagarna uppmuntra-attomsom

arbetendes kommentera varandras eller samtala på sätt.annatatt att
digitala grupparbeten undveks kan bl.a. med be-Att ha göraatt

datorkonferens-gränsningar i det digitala mediet: den versionIt.ex. av
fanns tillgänglig genomfördesFirst Class då projektensystemet som

det inte möjligt för deltagarna arbeta samtidigt i ochatt ettvar samma
dokument. däremot möjligt medDetta arbetade via WWW,var om man
då det istället besvärligt kombinera webben, ef-First Class ochattvar

lämna den miljön för kunna arbeta itersom tvungen att attman var ena
den andra.

i hälften projekten inte planeratAtt någranästanman av gruppar-
beten överhuvudtaget, berodde dels strida vi-på sådana ansågsatt mot
sionen oberoende studier, dels den avhoppsfre-på vanligtvis högaom
kvensen inom distansutbildningen. genomfö-Grupparbeten svåraär att

delar försvinner under arbetets gång.ra om av gruppen
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ordinarieAntagning i enlighet med det regelsystemet

vidflesta projekten tillämpade antagning enda tillfälle, påDe ett samma
inom högskolan med nuvarandeallmäntsätt görs antag-som

förutsättningarnaRullande antagning bedömdes försämraningssystem.
andra gruppaktiviteter och innebar dessutomför grupparbeten och

projekt provade. Merarbetet bestod delsmerarbete inom de avsom
antagningsförfarandet fick skötas inom projektet projekt-själva som

gjorde denledningen fick preliminärt, medan antagningsenhetenanta
handledarinsatserformella antagningen senare, dels krav på störreav

provades i and-då individualiseringen i studierna skulle öka. Dessutom
med individuell och antagningprojekt grupprekrytering antagningra

urvalskriterier efter specifik kurs, någotefter anpassats somsom en
visade sig innebära arbete.detäven extra

bemärkelseoberoende i denna inte eftersträva-någotMen var som
särskilt Vanligen användes det ordinarie antagningssys-des många.av

detta be-och den vanliga administrativa organisationen atttemet utan
skrevs kompromiss eller nödtvång.ettsom en

bådefast vill lärare och deltagareEn struktur ha

ganskahälften högskoleprojekten har arbetat medI änmer enav man
kursstruktur. har olika utformning. förprodu-fast Ofta harDenna getts

cerade studiehandledningar ingått, i vilka arbetsgång, arbetsuppgiñer,
examinationsuppgifter och litteraturlista Ibland har ävenangetts. en
tidsplan för studierna funnits fastställd.

pedagogiska idéerna problemorientering, individualiseringDe om
och deltagarinitiativ har i dessa projekt inomstörstgetts utrymme ra-

delmoment beskrivitsför de olika fastställts i kursplan ellersommarna
i studiehandledning. Deltagarna har själva kunnat välja inriktning på
arbetsuppgifter och projektarbeten, de kunde själva i vilkenbestämma
ordning olika eller arbetsuppgifter ochskulle genomföras imoment
viss utsträckning har de kunnat påverka hur lång tid olika delarkursens
har fått lov att ta.

På det hela beskrivs det här studiearbetetorganiserastora sättet att
ändamålsenligt och bra. Deltagarna nöjda ochöverlag ha varitsägssom

kursemas pedagogiska intentioner uppfyllda.anses
avseende dock ganska problem,I tycks allmänt ha påstöttett man

nämligen i fråga samarbetet deltagarna emellan. kollektiva ak-Denom
tiviteten har på många håll tenderat minska eller Framförhelt döatt ut.
allt detta planeratsgäller de gruppdiskussioner och grupparbeten som

vidare avsnitt IT-stöd pedagogiskSe 3.4 och modell- erfarenheter, för en
fortsättning denna diskussion.av
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via IT-stöd, inte bara där. verkar ha funnitsDet tendens blandmen en
deltagarna överhuvudtaget sig mindre i gruppaktiviteter änatt engagera
i det individuella arbetet.

framstår samtidigtprojektens gruppaktivitetema deI rapporter som
kursinslag varit minst strukturerade. har tilldelatsGrupperna gärnasom

innehåll ochsjälva bestämma arbetsgång i detattansvaret gemensam-
arbetet.ma

högskoleprojektenTroligen har den styrningen spelat roll. Avsvaga
har tiotal beskrivit sin kursmodell lös i strukturen vis-ett som som-
serligen genomtänkt och genomarbetad, uppläggningmedmen en som

möjligt för initiativ.lämnat så deltagarnas Istort utrymme som egna
hälften dessa projekt beskrivs också studerande-den lågaänmer av

aktiviteten problem och deltagarna missnöjda. efterlysteDeettsom var
klarare riktlinjer tydligare strukturoch och i de flesta dessaen pro-av
jekt stärktes styrningen under kursens gång.

slutresultatet högskoleprojektDet DUKOMssammantagna av ser
därmed relativtha blivit starkt styrda och strukturerade distans-ut att
modeller.

IT-stödet3.3

Det IT-stöd valtssom

Något förenklat kan IT-stödet ellersäga använts,att avsetts attman
användas, på inom DUKOM-projekten: för dia-antingensätttre
log/interaktion, för kursadministration eller for förmedling/presenta-

Förmedlingen/presentationen har inneburit tekniken antingention. att
uppslagsbok/kunskapsbank eller lärande/undervisan-använts som som

de medium.
högskoleprojekten har IT-stödet för detInom föranväntsmesta att

skapa dialog eller interaktion. Dialogen studentmellan lärare ochannan
har dominerat, beroende dels den valdapå kursmodellen också förmen

det visat sig fåsvårt igång datorbaserad interaktion studenternaatt att
emellan. den här funktionenI kommunikationsmedium harsom- -
datorkonferenssystemet First Class varit vanligast, andra till-även om
lämpningar också mindre antal exempelvisI projekt haranvänts. ett
web-baserade datorkonferenssystem och i andra harprovats e-post an-

framför allt ersättningar för datorkonferenssystemen detvänts, närsom
problemuppstått med installera, koppla eller koppla ihop dessaatt upp

till fungerande nätverk.
har också varitDet vanligt använda tekniken för kursadministra-att

tion. Deltagarna funnithar information och anvisningar kursenspå
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hemsida webben. det gäller den kursadministrativa funk-på Men när
tionen verkar inte lT-stödet ha någon särskilt central betydelse.getts

for det också givits i skriftlig form,Kursinformationen har ävenmesta
därmedi fråga haft hemsida på internet. IT-stödet harkursen egenom

gjorts till överkurs.
förmedlingen/presen-gäller för den datorbaseradeDetta även

använd-kunskapsstoff den sällan förekommandetationen mestav -
söka,de uppräknade. använda IT-stödet förningen Att att ut-av ovan

information har for det också varitveckla eller mestapresentera
ellerDatabassökningar har sällan varit obligatoriskaöverkurs. t.ex.

deltagarnanödvändiga för kursens genomförande. de projekt därI
lösningar olika uppgifter i internets databasersöka påuppmuntrats att

inforrnationsfora har för det skriftligaeller i andra på nätet, ävenmesta
sigfunnits tillgängliga och det har räckt tillgodogöraläromedel med att
in-for kursen. mindre antal projekt hardessa klara I CD-romettatt av

självinstruerande läromedel.ochgått använts som
Övriga informationstekniska eller hjälpmedel harandra tekniska an-

elektroniskasporadiskt, bildkonferenser för visuellavänts t.ex.mer
för skicka filer. och telefon har för deteller Faxmöten attscanner

ersättning för teknikstöd inte fungerat.använtsmesta annatsom som

Hur IT-stödet valts

Vanligtvis det praktiska överväganden valettycks haär styrtsom av
and-IT-stöd inom projekten. Bildkonferens, datorkonferens, oche-post

internetbaserade tillämpningar lätthar bedömtsanvänts,som varara
teknik ochtillgängliga, relativt billiga i inköp och drift, stabilvara

fun-enkla hantera. dessutom vanligt den teknik valts,Det är attatt som
tillgänglig inom projektet skickanits och på tidigare. Attprovatssom e-

leta i databaser och surfa nätet för de flestapå vardagsbestyrärpost,
universitetsanställda l990-talet. beskrivspå inteDäremot attvanan an-
vända bildkonferenser datorkonferenssystem utbredd.och likasom
Även fast bild- och datorkonferenser funnits tillgängliga,relativt lätt
hade inte i hälften projekten använda dem ti-påprovat attman ens av
digare.

den teknikDessutom valdes de presumtiva deltagarna kundesom
ha tillgång till och i mindre tek-antal projekt har valt bortantas ett man

nik bedömts alltför dyr bildkonferens.som vara
har det gällt tekniken peda-I efter projektetsnästa steg att anpassa

gogiska idé. det tycks det ha varit till.så teknikvalet gått DeFör mesta
pedagogiska visioner uttrycks i syftes- projektbeskrivningarochsom

prak-har försökt realisera med hjälp teknik bedömtsman varaav som
tiskt hanterbar för lärare, studenter och enskilda institutioner.
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lag nöjda med teknikval.projekten sitt Om någotInom övervar man
ändra på efterhand, skulle de flestahade möjligt i antingen havarit att

velat webbens olikaeller ha på möjlig-valt satsa mernyare program
studiemiljöer. Eventuella förändringaralltså skapaheter, på öppnareatt

modifieringar införa principiellthandlatskulle ha än att ettommer om
projekten datorkonferenssystemetannorlunda stöd. Bland Firstt.ex.var

fanns tillgänglig då projektenClass vanligt och den version starta-som
arbeta i samtidigt uppkoppladde möjliginte att motsom man varvar

och liknande tekniska begränsningar skulle haWWW. Denna man ve-
lat komma ifrån.

teknik fanns tillgänglig då projekten plane-valde denMen somman
utvecklingengått sedan dess har gåttrades. Under de dryga två år som

flerafram. påtalas iframåt och tillämpningar tagits Detta rapporter.nya

pedagogisk modellIT-stöd och3.4

pedagogiken samverkarochTekniken

modeller hänger med IT-stödet.pedagogiska IProj ektens nära samman
speciellamedier förutsättatalas hur vissaslutrapportema antas ar-om

skapar särskilda studie-införandet andra medieroch hurbetssätt avom
omväxlande förutsättakursinslagIntemetbaseradebeteenden. sägs t.ex.

problembaserat kunskapssökande, densjälvständigt ochoch skapa ett
individualiserande ochkommunikationen beskrivsdatorbaserade som

personligtnyfikenhet ochdatorn i sig sägs uppmuntra engagemang.
för ifrågasät-kan och bör och sigsamband den iKausala sortenav

teknik och metodiki analysenskilja pådet svårtär atttas, av pro-men
och delintegrerad del kursernaIT-stödetjektens utfall. är en aven av

erfarenheteroch positivaförklaringen till både negativa görssom av
det för det inte så vissadeltagare.lärare och Dessutom är mesta att

till kursmodellen,till teknikstödet och andrakan härledaskursresultat
teknik och metodik interagerar-bestårstudiesituationenutan av som

effekter ochmodifierar och förändrar varandrasförsvagar,förstärker, -
särskilja från varandra.därmed blir omöjliga attsom

flera projekt.har uppmärksammats i IinteraktionDenna rapporterna
problembaserad inlär-kombinationsidan hurtalas åt.ex. om en avena

lett till studenternas prestationerinternetsökning dataning och attav
och andra sidan hurvarierade och fantasifulla, åblivit ovanligt om en

teknik ocksåstudieform, kombinerad med Varitför deltagarna somny
för deltagarna,alltför nyheter på gångoch inneburit många enny ovan,

med studier.orkat eller hunnit sinaintesom
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boven islutrapporteringen det oftast tekniken pekasI är utsom som
det problem i kurs. Så det i deltagarnasdramat uppstått är t.ex.om en

negativaIT-stödet betydligt oftare beskrivits ikursvärderingar. harDär
omvända för studieformen.ordalag i positiva, medan det gällerän

via detekniska problem, opersonlig kontaktDeltagarna har klagat på
påmedierna, låg aktivitet i datorkonferenssystemen,elektroniska på

distansform,otydliga instruktioner, medanbristfällig information och
kursinnehåll för det uppskattats.studiehandledning och mesta

i de flestatekniken krånglat och varit besvärligOch visst har pro-
påtagligatekniska besvär betydligtsamtidigt dessajekten. Men år mer

föreventuella svårigheter uppstårbenämna, deoch lättare än attatt som
för alla deltagare, för alltför mångastudieformen inte fungerar att pe-

IT-stödvarandra eller förstaplas på gångdagogiska nyheter atten
pedagogisktkursmodell inte ihop i avseende.och passar

studierFria eller strukturerade

pedagogiskproblematik- relationen mellanillustration på dennaSom
använda frå-infonnationstekniska hjälpmedel- går detform och att en

distansutbildningen, innan dediskuterats länge inom alltså ävenga som
avvägningenblev aktuella. handlarIT-baserade medierna Den om

ska delta-och frihet i studierna. vilken utsträckningmellan struktur I
till-för distansstudier och medsjälva och sina Istyra ansvaragarna

ochtill elektroniska medier, med möjligheter till snabbaregången tätare
möjlig-tidigare och med åtminstone tillkommunikation störreän synes

tycks dennatill läroboksoberoende och fritt kunskapssökande,heter
proble-aktuellare någonsin. allmänt ökat intresse förfråga Ettänvara

flexibilitet deltagarfokusering, för-matiserande studier, lärande, och
ytterligare.stärker dess aktualitet

tycks det ska mycket frihet inomDet svaret attspontana vara vara
ska deltagarensdistansutbildningen idag och studierna baseras egna

högskolepro-Så har i de flesta DUKOMsäven startat avansvar. man
kunskapssökande, flexibilitet ochjekt, med visioner självstyrt stortom

för enskilde studentens önskemål och prioriteringar. Mendenutrymme
kontrollenlös struktur i studieform där den direkta kontakten ochen en

handledareminimal, där kommunikationen mellan deltagare ochär an-
via tekniska hjälpmedel krånglar och kännsäga atttas ovanarum som

studen-hantera, i studier för det bedrivs i ensamhet och därmestasom
tilldelats för studiernas genomförande, har visat sigten ett eget ansvar

svår få fungera. de löst strukturerade kurserna har deltagarnasIattatt
aktivitet varit låg, studietakten långsam och få har examinerats. Inom

flertal dessa projekt kände sig eller mindre tvingade attett av man mer
till fastare kursstruktur under studiernas andra talas iövergå gång. Ien



Pedagogik och48 -stöd högskoleprojektenIT SOUinom 1998:57

efterhand styrningen borde ha varit starkare och strukturen tyd-attom
ligare. det har visionerna individuell frihet och deltaga-För mesta om

inte varit lätta i praktik.omsättaattransvar
Sådana resultat förklaras inom projekten dels tecken påettsom

orealistiska förväntningar den kunskapssökande studentenspontant-
skapas inte självklart i problembaserad distanskurs med IT-stöd.en
Dels förklaras de utifrån målgruppen. yrkesarbetande studentFör ären

få till både tydligdet svårt tiden räcka arbete och studier. Enattatt
struktur behövs för underlätta studierna och dem lättare hinnagöratt att
med.

Begränsad gruppkommunikation via datorerna

dettade lösa kursstrukturerna lett till låg deltagaraktivitet, så harNär
varit särskilt märkbart i den elektroniska kommunikationen, framför allt
i kommunikationen deltagarna emellan, gruppkom-iävenmen annan
munikation.

nätburna gruppinteraktionen har bestått uteslutandeDen nästan av
samtal och diskussioner och den har för det inte fungerat särskiltmesta

gång.bra. Aktiviteten varit eller dötthar låg helt under kursemas Iut
de fall få igång den har det lärarnadå lyckats berott antingen på attman
arbetat hårt och idogt med och påminna, eller delta-påatt attengagera

gjorts tvingande hjälpt.gandet på något Ibland har inte det Isätt. ens en
inledningsviskurs bestämdes de diskussionerna viaatt gemensamma

datorn skulle del examinationen, fickdetta kravutgöra stry-en av men
kas då aktiviteten visade sig bli så låg ingen i fall skulle hasånästanatt
kunnat godkännas på kursen.

positiva finns också.exempel projekt studenternaMen I ett tog
själva initiativ till gruppuppkoppling via datomätet. Ispontant etten

både fungerade den datorbaserade gruppkommunikation ochannat an-
sågs den innebära maktförskjutning. "Läraren kursen,läggeren upp
bestämmer litteratur och arbetsuppgifter och detta sanningiär en-
maktposition. kommunikationenMen och diskussionsforum,via e-post
chat har ha aspekt. nämligen betyd-visat sig Detintressant ärosv. en
ligt svårare för enskild individ barainte för studenten ocksåutanen
läraren dominera den kommunikation. "iatt typenen annan av

Åtminstone delvis konsekvens det visat sig svårtattsom en av vara
hålla igång nätburen studerandekontakt, har IT-stödet kommitatt atten

få i huvudsak individualiserande funktion högskole-inom DUKOMsen
projekt. Stödet har först och främst för kontaktlärarens medanvänts

45Påpekas bör kanske låg studerandeaktivitet förstås iförekommeratt även
distanskurser IT-stöd.utan
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för individuell handledning och kommunikation.enskilda elever, Den-
flestadel datoranvändningen har dessutom uppskattats deavna av

få läraren och den mestadels snabbadeltagare. Möjligheten iatt tag
fördelar med IT-stödet framhålls oftast delta-deärresponsen som av

förbättratskontakten med läraren viaNågra IT-att rentavmenargarna.
med reguljär högskolekurs. snabba elek-stödet, jämförelse i Deni en

till skapa kontinui-kommunikationen dessutom bidratroniska attanses
lärandet.itet

kan innebära minskad studerande-individualiseringenMen även
"Å sidan kan mycket väl tänka studenternamakt. andra migjag att

utlämnade till läraren. bör svå-tycker de samtidigt Detäratt varamer
direkt efter lektionen, ellersnacka skit organiseraatt protesterattrare

delar direktupplevelsermed synpunkterkomma Mani juatt grupp.
spridd och tiden. "iärnär rummetman

Examinationen

tekniken och pedagogiken ha påverkats mindreandra avseenden tycksI
gäller formerna för exami-varandra. Så det detpåtagligt är närt.ex.av

förmedlandehar IT-stödet i allmänhetkurserna.nation i Här getts en
del examinatio-har för det intefunktion. Det använtsmesta som en av

fundamentaltformerna för den på någoteller påverkat sätt, utannen
insändningsuppgifterskriftligahar utgjortsexaminationen somav

distansöverbryggande elektroniskt medium.skickats till läraren via ett
skriftliga och individuella examina-tonvikt lagts påDen stora som

innebär troligen det uppståtttionsuppgifter stereotyptettatt exa-mer
högskolan i all-bland DUKOM-projekten inomminationsmönster än

relativt vanliga inomexaminationer,mänhet. Muntliga ärsom annars
genomförts där träf-princip bara i de kurserhar ihögskolan, t.ex. man

däroch i det fåtalet projekt examinationenfysiskt i slutetfats ägt rum
examinationsuppgifterindividuellabildkonferens. Samtidigt harvia an-

oftare giuppexaminationer.vänts än
IT-stödet den skriftli-projekten dock visat huravseenden hartvåI -

formerna förtill utvecklakan bidrakommunikationen ävenattga -
innebär skriftlig datorkommunikationdet första såexamination. För

ochskriftliga kommunikationen hardokumentation. Den sparatsäven
efterhand och användadärmed möjlig analysera ihar varit attatt som
Bedömningsunderlaget har påtill examination.komplement annanen

andra har skrivprocessen i sig- alltsåfylligare. detså blivit Försätt
kunskapsutveckling, den inne-lett tillexaminationen attäven genom-

kunskap och förmågor intedeltagarna ord påburit sattatt annarssom
distanskurs broderi:exemplifieras i iuttrycks verbalt. Detta t.ex. en

0rdbroderi de studerandedistansutbildning"Utmärkande för ii är att
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uttrycker broderande och arbetsprocess. gjorda erfaren-sitt sin Deras
heter blir synliga och de utvecklar kunskap samtliga iny som gruppen
kan del "ta av.

Tekniska3.5 problem

krånglat frånAll teknik har till och

Tekniken har inte fungerat helt problemfritt i något högskoleprojek-av
Problemen har inte alltid upplevts allvarliga eller särskiltten. som ens

störande, alltid har det strulat något teknik med-Densätt.men som
fört flesta problem datorkonferenssystemen, vilka First Class varitär av
det använda. har i synnerhet visat sigDet svårt få igång konfe-mest att

i de olika projekten. olika skäl har varit be-Av uppkopplingenrensen
svärlig och arbetskrävande. har häntDet delar telenätet intet.ex. att av
haft tillräcklig kapacitet, blivit överbelastade, olikaatt attservrar sys-

och olika varit kombinerasvåra i ochtem att ettprogramvara samma
nätverk och den tekniska kompetensen inte harräckt till. tagitDetatt
projekten mellan två veckor och fyra månader få teknikstödet funk-att
tionsdugligt.

Andra och enstaka problem har handlat datorvirus 1mer om pro-
jekt och problem uppstått då deltagarnas arbetsgivare inteom som
kunnat erbjuda adekvat teknisk utrustning eller nätanslut-fungerande
ning.

Deltagarna har haft tekniskastörre problem än lärarna

Kursdeltagamas IT-erfarenhet beskrivs varierande eller begränsadsom
och detta har inneburit problem, i synnerhet i början kurserna. Iav
projekten förklaras detta dels faktorer, deltagarnaexterna t.ex. attav
inte kunnat få kompetent tekniskt stöd hemmaplanpå eller på sin ar-
betsplats, dels brister i den erbjudits inom universitetetsupportav som
eller inom den enskilda kursen. Dåliga instruktioner nämns som en
brist, alltför kort introduktion som en annan.

Strulet har ibland påverkat deltagarna negativt. projektrapportemaI
talas hur missnöjet och missmodet vuxit, hur motivationen minskatom
och risken för avhopp ökat då tekniken lagt på börda på distans-sten
studenter redan innan dubbelarbete tidspress.och Istressatssom av
något projekt problem med tekniken upplevtsatt sär-menar man som
skilt stressande datorovana studenter, fått svårigheter änav som mer
andra, inte kunnat lösa problemen själva, dummakänt sig ochsom som

vidareSe avsnitt Organisation och3.8 administration.
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skyldiga till själva ha orsakat det trasseleventuellt också att upp-som
stått.

"Jagtekniken utmaninghar den krånglandeAndra sett mer som en
blivitOch få verkar allt haförsteller datorn, trots av-uppvem ger

tek-övergåendestudera med IT-stöd.fortsätta Deskräckta från att att
deltagare haoch i efterhand mångaproblemen glöms bortniska uppges

studier flerpå den härbereddaförklarat sig nöjda och sortensatt prova
gånger.

för-åtminstonesyftesbeskrivningarprojektensanalysEn engerav
tillräck-alltid varittekniska hjälpen inteinternavarför denklaring till

framhållsIT-kunnandedeltagarnasbara sällan ettlig: Det är somsom
ha introduceratsskulle medietprojektet. Troligensyfte meduttalat mer

detkunskapsintresset-fokus förstått iomsorgsfullt det upp-omom
sig.kunskapsmål ifattats ettsom

svårigheter-tekniskaorsak till deocksåbeskrivsTidsbristen som en
kurs iutvärderatgenomfört ochutvecklat,projekt harfleraI enmanna.

genomarbet-förtidsutrymmeinte skapatdet harsamtidigt ochprincip
Även haröverbelastadeintroduktioner.tekniskaoch långaning servrar

fungerat.teknikstödet inteleda tillkunnat att
intedetbeskrivs förvid teknikeneventuella mestaLärarnas ovana

hjälp,tekniskattfå idet tagit tidIbland harproblem. tagett stortsom
tid frånoch tagithel delhar kostatIT-fortbildningen ut-den enegna

utanförtekniskblivit dyrt köpadet harochvecklingsarbetet, supportatt
alltidändåkunnande tyckstekniskalärarnas nästanuniversitetet, men

slut.tillräckligt tillha varit
fåttallvarliga denblivitaldrig såtekniken harmedProblemen att
hariprojektet gått stöpet.Däremotkursen ellersåhelt eller attöverges
pågenomförandeför kursemasförutsättningarnapåverkatproblemen

ochitagit tid och kostattekniken harstrulandeandra Densätt. pengar
fun-få denfåttarbetstidinneburit attmed den satsas attatt extraatt

denweb-administration.dubbel Närtillibland lettoch för denattgera,
förfungeratinteinformationsspridningenClass-baseradeFirsteller
haroch dettakompletteras någotvarit sättalla, har den atttvungen

dubbelarbete.tilllett
för-till kursstartenproblem letttekniskaprojekt harminst tvåI att

dröjts.
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Tillgång till3.6 utrustning och

nätanslutning

stått förDeltagarna har själva den tekniska utrustningen

inomvalet IT-stöd har de flesta projekt realistiskaI satsatav man
lösningar. Stödet valts det ska tillgängligt, billigt,har så lättatt vara

inteallmänt känt och mjukvaran ska använda i olika ochmångaatt
kraftfulla datormiljöer. det hela strategin haalltid så På verkar denstora

delta-fungerat bra. de flesta högskoleprojekten har det varit tillI upp
skaffa fram tekniska utrustningen och imajoritetensjälva denattgarna

projekten har det fungerat bra.av
inte alltid tillämpats konsekvent. Omstrategi har däremotDenna

mani projektsökande inte överskridit antalet platser har någotantalet
tekniska uppfylltsantagit samtliga sökande, de kravenatt samt-utan av

utbildningsplat-ekonomi, fylla tillgängligaliga. handlarDet attomom
delta idedå blivit inte alla deltagare kunnatresultatet harMen attser.

och alla hardiskussionerna eller kommunicera med lärarenelektroniska
pedagogiskainformationen.inte haft tillgång till den web-baserade Den
nödvändig.dubbel administration blivithar försämrats och Iprocessen

delhela IT-användningen eftersomprojekt ändrades målet förett en av
deltagarna inte nätanslutna.var

Även deltagarnaflesta högskoleprojekten förutsattesdet i de attom
försökte undvika någonsjälva skulle stå för tekniken, utestängaattman

löstes dettaeller hon inte ägde dator. projektbara för han Iatt etten
medfick välja de ville genomföra kursendeltagarnaatt omgenom

eller inte.hjälp IT-stödav
deltagarna istället erbjudits lånamindre antal projekt harI att ut-ett

di-tekniska utvecklingen, och den expansionrustning. snabbaDen av
utbildning förutsätts flera projekten,stansutbildning/IT-stöd i isom av

möj-dock flera ifrågasätter enskilda högskolors och universitetsgör att
tillhandahålla tillligheter regelmässigt datorer och stu-att programvara

dentema.
samarbetehögskoleprojekt har genomförts iMånga DUKOMsav
detta harmellan olika utbildningsanordnare eller intressenter och

utrustningsfrågan ytterligare: för den teknis-komplicerat Vem ansvarar
flera utbildningsanordnare eller andra in-ka utrustningen i kurs dären

inblandade synnerhet de projekt handlat lärar-Iärtressenter som om
fortbildning byggt teknisk samverkan med eller mellanoch på en-som
skilda skolenheter har konfronterats med den problematiken. Tillgång-

varit skolorna, internatill teknik har liten på utbyggnadenuteen av
harkommunikationsnät har tagit tid och tillgången till tekniskt stöd va-

rit begränsad.
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deltagarnas och lärarnasIT-kompetens3.7 -

majoritet DUKOM-projekten har deltagarna varit gladaI överen av
möjligheten få sig använda den informationstekniken.lära attatt nya

uppfattatshar för det bonus i studierna.Detta mesta som en

tilltekniska har inte alltid räcktDen supporten

inte från fåden positiva inställningen har hindrat deltagarnaMen att
deltagar-problem. Ibland har dessa berott tekniken i sig, ävenmen

väldigt varierande tekniska kompetensbristfälliga eller åtminstonenas
antal projekt. då for dethar lett till svårigheter i svårasteDetett var

få tekniken fungerainte använda datorerna, utan att att rentmesta att
praktiskt installera och koppla den.att upp-

tekniska har därmed blivit flaskhals i mångaDen supporten pro-en
inte varitjekt. efterhand talar de tekniska instruktionernaI attomman

underskattatsbra, behovet teknisk introduktion och träningattom av
här la-och under kursens gång inte fungerat. Vid detatt supportenom

uni-finns tekniska stödcentra inrättade vid de flesta- inte allaget om -
versitet och högskolor, detta innebär inte automatiskt IT-attmen
studentens svårigheter det första har dessa oftaFörär över. centra
upplevts underdimensionerade för de stödbehov de förväntasvara som
täcka, något inneburit det i praktiken varit svårt få i data-att att tagsom

det visat sig kvällstid,synnerhet har svårt nå dem påI attexpertema.
dubbelarbetande distansstudenter vanligtvis sighar tid åtnär ägnaatt

sina studier. det andra universitetens stödcentra inte alltid plane-För är
distans. flestarade for distansstudenter befinner sigIT-support De

utbildningsanordnaren ochpå den måsteänort supportannan som ges,
distansöverbryggandeden gå via medium. dettaAttäven ärett en

komplicerad uppgift vittnar inom flera projekt.man om

mångalärarnaAv krävs kompetenser

projektens lärare ställdes kravPå på två tekniskt kunnande. Desorters
skulle både klara hantera tekniken i sig hantera den ioch kunnaattav

pedagogisk situation. det lärarna vid iFör ganskamestaen var ovana
alla fall någon del kursens IT-stöd och det inte alltid allaav var som

siglärt nyttja tekniken efter avslutad kurs, braoftast gick detens men
med hjälp intern fortbildning, med interna stödenheter eller medatt av

tekniskt stöd utifrån till åtminstone de kunskapsluckoma.täppa största
det ha varit medVärre hantera IT-stödet peda-ut att attser ovanan

Ävengogiskt. de flesta lärare snabbt ilärde sig hantera teknikenattom
praktiken, och fanns distanspedagogiskdet erfarenheti fleraäven om
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projekt, visade det sig för många besvärligt undervisa påoväntat att
distans via elektroniskt medium. visade sig minst iDet inte svårig-ett
heterna få igång den datorbaserade kommunikationen, iävenatt men
det utbredda behovet fasta strukturer och förhård styrning hållaattav
studietakt och aktivitetsnivå rimlig nivå i kurserna.på en

Bland högskoleprojektDUKOMs dessutomär överens attman om
det krävs för utveckla genomföra sådanmånga kompetenser ochatt en

förutsättahär utbildning så många kompetenser det inte gåratt attatt-
klara allt. samtliga projekt har utvecklingenda ska l nästanen person

olikagenomförande skötts medarbetare/lärare medoch av en grupp
ämneskunskapkunskaper kompletterat varandra. harHär samsatssom

mediapedagoger, distanspedagoger, ad-och ämnesdidaktisk kunskap,
lokala stödpersoner, tekniska och koor-ministrativa experterresurser,

tillämpats.form lärarlagsarbete har alltiddinatorer. Någon nästanav

Den handledarrollennya

inte adekvatinblandade lärare dock ändåAldrig så många garanterar
utmaningen, denlärarkompetens inom kursen. Den meststora som man

högskoleprojekten, förändringen självablandallmänt vittnar är avom
till handledning och vägledning.lärarrollen från föreläsning IT--

formernadet i grunden förändrarstödets påverkan sägsstörsta attvara
med problem-lärarnas arbete. distanskurser, kombineradeför I gärna

deltagarinitiativ riktlinjer för kurs-baserat lärande, flexibilitet och som
före-blir lärarens roll jämlikt handleda,genomförandet, än attatt mer

läsa.
drag handledarroll-DUKOM-projekten identifieras två skiljerI som

oftastlärarrollen. Dels arbetar handledarenfrån den traditionellaen
regul-med studenterna vad imed individuell kontakt görsän sommer

textledes.dels kommunicerar han eller honjära universitetskurser,
tid. Individualiseringen, skrivprocess-leder till arbetetDetta att tar mer

den tillgäng-det behovet planering och förberedelser ochstörreen, av
handledarenlighet skapas via datorn, kommer avsättagör att attsom

lärare ifler timmar för undervisningen vad han eller honän gör som en
haenstaka projekt tidsåtgångenvanlig universitetskurs. någotI anses

varit mindrevarit ungefär likvärdig, däremot den aldrig hamen uppges
har deti sådan här kurs i reguljär undervisning. åt-Dessutomänen

lärartid för-minstone inom DUKOM-projekten gått hel del atten
fungera, organisera och administrera densöka få tekniken samtattatt

lära den till kursdeltagarna.att ut
Även kursmodellerlärarerfarenhet ilärarens tidigare sägs utmanas

förgrundenstuderandeinitiativ och deltagarnas autonomi placeras idär
medierskriftlig kurslitteratur ibland elektroniskaoch där ersätts somav
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denmedel för informationsinhämtning. något projekt definierasl nya
och deltagare i makt: "Enrelationen mellan lärare termer gemensamav

upplevdesdock lärarens minskade makt, vilket posi-nämnare somvar
olika uppgifter får dessutomtivt". Deltagarnas lösningar på gärna

etableradevarierande utseenden och det innebär lärarensmycket att
studieprestationer kommer ifrågasättas.föreställningar korrekta attom

universitetslärar-beräknaprojekt efterlyserI sätt attett man nyapar
fådistanshandledarennuvarande intearbetstid. Med system ansesnas

faktiskt arbetet.för all den tid läggsfull ersättning nersom
nödvändighettid och frigör med"Utbildning oberoende interum,av

metoder baseras påanvändertid. Genom att nya som mermanmer
tid.. "också sökandet mycketkunskapssökande, tareget

tid,lika mycket,"...Internetbaserad kräverDU minst inte änmerom
be-kanundervisning..." "...Någon form nedsättningkonventionell av

håll,Visserligen, påpekas från flerautbildningar denna."hövas i som
reguljära utbild-inom universitetensförekommer oavlönat arbete även

läraren sittermärks inte på dåningar. detta arbeteMen sättsamma som
eller denhandleder framför dator.timmar i sträck och Datorn,en

samtidigtkommunikationen, synliggör lärarens arbete,skriftliga som
lärartimmar går åt.alltså fler

handledning viaframhålls i sammanhangetfördelEn är attsom
frihet själv disponera sin arbetstid ökar.lärarensdatorn gör attatt

Organisation och administration3.8

DUKOM-projekten, bådeförekommit hel del problem inomharDet en
utvecklingsarbetet och i genomförandet kurserna. Någoti annat varav

däremot kanheller inte Det sägas oväntat ärväntat. att samar-som vara
inomden interna förankringen och arbetetbetet med externa parter,

problemfritt.beskrivassjälva projektorganisationen skulle nästansom
högskoleprojektensamarbetet och inomPå det hela runtstora uppges

sällanha fungerat bra, givande och inte alltförupplevts gett mer-som
framtiden.smak inför

Externt samarbete

hög-samarbete förekommit i ungefär fjärdedelarharExternt tre av
Vanli-skoleprojekten och det har i i olika konstellationer.ägt trerum

47 projekteni detta sammanhang allt samarbete isamarbete räknasSom externt
eller högsko-mellan inte arbetar på universitetägt som sammasom rum personer

la.
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bådehar det varit flera universitet och högskolor samarbetatgast att
genomförande utbild-kring utveckling och kring kurs ellerav en en

ning. det har det då gällt utbildningar inom universitetensFör mesta
utbud grundutbildningar.av

samarbetatvarit vanligt universitet och högskolorhar ocksåDet att
med offentligafrån det privata näringslivet ellermed representanter ar-

förutveckla fort- och vidareutbildningarframför allt förbetsgivare, att
småföretaga-projekt har riktatsspeciell anställda. Ett motpargruppen

fort-framhar inriktatsoch deras anställda och ettett annat mot att tare
livsmedelsindustrin. variant påför/vidareutbildningsprogram En annan

utvecklat kur-universitet och högskolorsamarbetedenna är närsortens
litatoch sedanriktade till särskilda yrkesgruppereller utbildningarser

genomföra dessa.arbetsgivare för kunnasamarbete med berördapå att
med datorer,uppgift har då varit förse deltagarnaArbetsgivarens att

tid till förfogande för studier.fungerande nätanslutning ochprogram,
inneburitprojekt har det samarbetetytterligare andraI attexterna

lokala studie-teknisk expertis konsulter,köpt använtexternaavman
utveckla in-utgångspunkt föreller TV-programanvänt attcentra som

och ungdom.teraktiva kurser barnom
isamarbetskategorierna redovisasgäller de två förstaNär det ovan,

eller univer-omdömen. samarbeta högskolorprincip bara positiva Att
problematiskt. projektensemellan har sällan upplevtssitet I rap-som

ochutbildningssynförklaras detta parternasporter av gemensamma
inomutbildningskultur, och deras ganska likvärdiga kunnande IT-

hafrestat inteområdet. konkurrens samarbetetNågon uppgessom
inför slutrapporteringen ombadsförekommit. kommitténs mallI pro-

förhållan-förordningar eller organisatoriskajekten redovisa regler,om
det samarbetet. projektden något försvåratpå Ingetsätt externa uppger

egentlig utsträckning.detta har skett i någonatt
i projekten ofta sedan tidigarebyggde arbetetDessutom eta-ett

därmed redan tidigare identifieradeblerat samarbete och på gemen-
intressen.samma

har krånglat, detde fall då det samarbetet tycksI nästan ute-externa
tekniken.slutande ha handlat problem med eller i anslutning tillom

redovisas de projekt där samarbetet harFlest problem det externaav
förväntats bistå nödvändigtinneburit arbetsgivare deltagarna medatt en

i första hand infrastruktu-IT-stöd och krånglet har då gällt den tekniska

ren.
projekt har råkat för två svårigheter. det förstaDessa Försortersur

all-har arbetsgivarens tekniska utrustning och tekniska kompetens inte
ibland inte fåtttid varit tillräckliga för kursens behov. Deltagarna har

arbetsplats,tillgång till teknisk utrustning överhuvudtaget sinnågon på
utrustning.eller har de fått felaktig eller inte tillräckligt kraftfullså De
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har heller inte alltid erbjudits tillräcklig teknisk på arbetsplatsensupport
och ofta har tillnätanslutningarna utbildningsanordnaren fungeratinte
alls eller fungerat dåligt. Samtliga projekt arbetat med lärarfort-som
bildning förlagd till skolor i landet redovisar denna erfaren-ute sortens
heter. projekt sköttes dessutom systemadministrationen olikaI ett

olika skolor och detta gjorde det installa-på svårt uppskatta hursätt att
tioner och förändringar skulle genomföras effektivt.

andra problem med den tekniska infrastrukturen harDen sortens
handlat datorsäkerhet. Tillgång till det interna datornätet på t.ex.om
företag och sjukhus kan innebära risk obehöriga kommer åtatten
känslig information. tillå-några projekten har därför inteInom av man

nyttja interna har inneburit fåtttits de kurserna harDettanäten.att att
genomföras inte nätverksbaseratpå sätt.annat - -

Övriga medproblem de samarbetet enstaka. Iärexterna ettmer
projekt hade problem med få adekvat hjälp de anlitadet.ex. attman av

tekniska konsulterna och i fungerade samarbetetinteexterna ett annat
med arbetsförmedlingen kring rekryteringen detill kursen. Och i ett av
internationella samarbetsprojekten ansåg förändringstaktenattman var

IT-mognadenlångsammare, lägre och den pedagogiskaatt attvar
grundsynen avvek mycket från denså svenska det ibland blev svårtatt

komma fram till förslag eller åtgärder.att gemensamma

Samarbete förankringoch inom den organisationenegna

få projekt redovisar deDet verkligt motstånd inomär möttsattsom av
organisationenden eller det interna mottagandet orsakatattegna pro-

blem projektarbetet.i På det hela redovisas bild bådepositivstora en av
internt mottagande och internt samarbete, bilden inte fullt likaärmen
entydig i fråga det samarbetet.externasom om

Till börja med, det bara i minoritet projektenäratt en av som man
sig ha uttalat positivt mottagande ellermötts ett stortanser av av enga-

på den institutionen eller enheten, kommer barat.ex.gemang egna un-
gefär hälften projekten med säkerhet drivas vidare institutio-attav

eller inom universitet. eventuell fortsättningNär kommer på tal,nen en
handlar det i slutrapporterna istället för det förhoppningarmesta om
från projektmedarbetarnas sida, tycker de utvecklat kurs el-attsom en
ler utbildning väl värd leva vidare. Konkret intresse, löftenexplicitaatt

metoder, kursmaterial eller andra delar DUKOM-projektenattom av
levaska vidare, redovisas dessutom oftast i projekt led-där någon iatt

organisationSom räknas här det universitet eller den högskola tagitegen som
DUKOM-medel, oftast det universitet eller den högskola där projektledareemot

åtminstoneoch någon de övriga projektmedarbetama anställda.ärav
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ningsposition själv varit inblandad eller engagerad isättannat pro-
jektet. Projektmedarbetarnas ställning i den interna organisatoriska hie-
rarkin viktig.sägs vara

eventuell fortsättning projekten beskrivs dessutomEn på gärna som
utbildningar dyrafråga IT-baserade har visat sig att ut-omen pengar.

genomförs i distansform riskenveckla och de dessutom anses varaom
förlustaffär. kursen i fråga går medinstitutionen Omgörstor att en

med de kärvarehela institutionens ekonomi ochförlust påverkar det
aka-finansieringsmodell gäller i denekonomiska villkor och den som

risker.onödiga ekonomiskaidag, inte någrademiska världen gärnatas
misstänksamhetskapablir därmed faktorEkonomin sägs motsomen

distansutbildningar.och därmed dyratekniktyngdadenna sortens
Även överspridningseffekter, deneventuelladet gäller eventu-när

ordinarie utbudet, be-projekt haft på detenskildaella påverkan ärsom
positivakonkretahållna. redovisas sällanskrivningarna allmänt Här

verk-inte ha påverkatantal projektmindreEttrapporter. annananses
helst bemärkelse.samhet i någon som

kun-till allmänha bidragitför det DUKOMMen mesta enanses
organisationen.intressehöjning i denallmänskapshöjning eller egna

utvecklings-generellpågående ochbeskrivs delarProjekten av ensom
flerbestår i detill dennabidragDeras engageratattprocessprocess.

och dedistansutbildningarbetet med ochmänniskor tidigare i IT attän
ökadutvecklats. fallkunskap Ibidragit till nämns ävenettatt parny

projekteneffekt och i andra berättasintern IT-användning attsom en
helt kur-i närbesläktade kurser,revideratstill kursplanerlett attatt nya

till andrakursmaterial eller kursmodell lånatsutvecklats, överattser
distanskurserinternetbaseradekvällskurserkurser t.ex. ersätts avsom

användasprojekt kommerfrånerfarenheterna attettsamt att som un-
för forskning.derlag

vidareutbild-intern fort- ellerdessutom fungeratProjekten har som
kun-projektmedarbetarna själva och dennaförning inom IT-området

kopplasvärdefull. flera slutrapporterskapshöjning beskrivs I över-som
medarbetarnasprojektens fortlevnad tillspridningseffekter och engage-

kunskapDUKOM-projekt utvecklatiDe ett omnypersoner sommang.
med sig deni utbildning, kommer kunnadistanspedagogik och IT taatt

engageradeutbildning deoch använda den ikunskapen ärannan som
förberedelseromsorgsfullaDistansformen kräva än annanmeranses

ochtydliggöradärmed tvingar den också lärarenutbildning och ut-att
i sitt arbete.pedagogisk medvetenhetveckla både kursmodell och

samarbets-betydelsen deprojekt framhållsmångaI även nyaav
ha inne-bådei projektarbetet.konstellationer skapats Dessa ansessom

bättre för-organisationen ochtillförts denburit kunskap attatt egnany
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utsättningar skapats för både utveckling och genomförande framtidaav
IT-baserade distanskurser.

Sammantaget beskrivs dock DUKOM-projekten relativtsom osyn-
liga inom den organisationen och för det engångsföre-mestaegna som
teelser, åtminstone kortpå sikt. Troligen beror detta delvis på organi-
satoriska förutsättningar. Många projekten har vilat på externtav mer
samarbete på internt, samtidigt de inriktats andra utveck-än motsom
lings- och utbildningsbehov de institutionsintema. Och med fokusän
på utbildningsbehov och med ibland delar bådestoraexterna ut-av
vecklingsarbete och genomförandeansvar förlagt minskarexternt,
kopplingen till den organisationen. Då många högskoleprojek-egna av

dessutom genomförts enskilda eller lärare,ten änav av grupper av mer
institutionsgemensamma initiativ, har inte heller den organi-som egna

sationen fungerat intressent i arbetet.som
möjlig förklaring tillEn projektens anonymitet hemma-annan

plan, ändå för det positiva mottagande, handlarmesta svagt attmen om
majoriteten dem i åtminstone avseende beskrivs väl förank-ettav som
rade i det interna verksamheten: De allra flesta projekten kan ses som
naturliga fortsättningar på utvecklingsarbete eller forskning ägtsom
eller institutionen/enheten,på eller så kompletterar de elleräger rum
vidareutvecklar det befintliga kursutbudet. slutrapportemaI talas t.ex.

"tappa till luckor kursutbu " eller medi institutionensatt attom om
hjälp och den räckviddIT tekniken möjliggör, "rädda" ned-av som
läggningshotade kurser öka rekryteringsunderlaget.attgenom

betyder ocksåDet majoriteten projekten kan handlaatt sägasav mer
pedagogisk evolution revolution. Kopplingen till redan exis-änom om

terande verksamhet finns och projekten upplevs hellre nyttiga änsom
provocerande, fortsättningar utmaningar.änmer som som

har emellertid förekommitDet projekten upplevtsäven att som pro-
Åtminstonevocerande. två dem beskrivs direkt utmanande ochav som

det då i första hand ha varit svårsmält har varit den peda-som uppges
gogiska formen. Båda projekten genomfördes i pedagogiska miljöer

enligt projektens slutrapporter karakteriseras traditionellasom av un-
dervisningsmetoder, med läraren föreläsare och mycket fysisksom
kontakt mellan lärare och student. Båda projekten innebar brott mot
dessa traditioner bl.a. både problemorienterade ochattgenom vara ge-

vila på datorbaserad kommunikation. tredje projekt hamna-Ettattnom
i blåsväderde eftersom det, enligt slutrapporten, "skapade osäkerhet

omkring vad det skulle komma betyda för den etablerade organisa-att
tionen

Problem har uppstått i de flesta projekt försökt frångåäven som
universitetens ordinarie rutiner för antagning, registrering, exami-t.ex.
nation och kåravgift. Att det administrativa har visatutmana systemet
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tekniskaandra pedagogiska,arbetskrävandesig väl så utma-som --
frångåförsökasig besvärligtdet visatsynnerhet harningar. antag-I att

ningsrutinema.
omorganisationersamtidigtpågåttprojekt har störreTre ge-som

arbetat iharprojektarbetsplatsen. Dessa mot-nomförts på den egna
påverkat allaturbulensallmäntalasvind. I rapporterna somenom

ochutifrånfå hjälpochrekryterasvårighetermedarbetare, attattom
gjortledningsfunktionerinstitutionernas attförändringar i somom

förankring ifrågasätts.stöd ochtidigareprojektets

projektorganisationeninomArbetet

ordalag,positivaibeskrivs detprojektrespektive ävenArbetet inom
Beskedtidspress.ställde innebarDUKOMvillkordeäven uppsomom

skullearbeteti maj 1996 ochskickadesmedelstilldelning ut varaom
år påfick drygtprojekteninnebardärpå. Detavslutat ettattsommaren

sitt arbete.och utvärderagenomförautveckla,sig planera,att
arbetsinsatsdenha underskattatsig självaDessutom sommananser

distanspedago-ochinitiala tekniskadenEftersomnödvändig.skulle bli
också utveck-håll,fleraganska litenkompetensengiska togvar

arbetstidendeleftersomvanligt, bl.a.tidlingsarbetet längre än en av
eftersomocksåtid detfortbildning. Längrepå internfick togsatsas

möjlig-vilkadiffusa uppfattningarganskainledningsvis hade omman
pedagogikeniblandteknikenbegränsningaroch ävenheter som --

igen.försökaochfram, misstagsigtidinnehöll. göraDet atttog prova
delarprojekt lett tillantalhar itidsbristenBland attettannat av pro-

ambitions-pedagogiskatekniska ochtill denstrukits ellerjekten har att
nivån sänkts.

samtligaigenomförande kurser harochUtvecklingsarbete pro-av
medarbetaresenskildainneburithargenomförts i Dettajekt attgrupp.
kompetensenkunnatflesta fallerfarenhet i debristande uppvägas attav

delasslutsatsprojektgruppen.i Enhos någonfråga funnitsi somannan
genomförandetutvecklingen och detsamtligai princip är att senareav

ämneskun-många kompetenser;distanskurser kräverIT-baseradeav
distanspedagogisk kunskapteknisk ochkunskap,ämnesdidaktiskskap,

behovetin. Ofta talasbör täckasområdennågra ävenär avomsom
ochkompliceratdärmedbliradministrativt stöd. Detextra mermer

lT-stöd,medgenomföra distanskursutveckla och änkrävande att enen
kompetensemaLärarlagsarbetet, de mångauniversitetskurs.reguljär

och stäl-tidskrävandearbetetsamordnas,ochska gör mersom samsas
projektledningen.krav pådessutomler större

genomförtssamarbetethar detantal projektmindreI externaett
Även velat hahadeprojektinom dessaIT-stöd.distans, med om man
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fler personliga träffar, arbetet ändå ha fungerat åtminstone till-sägs
fredsställande på detta sätt.

Administrativa regler och rutiner

Administrationen har sällan uppfattats problem blandstörreettsom
högskoleprojekten. de allra flesta fallI har högskolans reguljära admi-
nistrativa rutiner och praxis och fungerat bra. Antagning haranvänts
skett utifrån principer inom den ordinarie verksamhetensamma som -

urvalskriterier har gällt, tidsramar, och examina-samma samma osv.-
tionsformer och kvalitets-/bedömningskriterier har varit desamma.
Ibland har kursplaner i det ordinarie utbudet.även använtssamma som

fåtalI projekt har brutit Särskilda antagnings-ett mönstret.motman
former har tillämpats, rullande antagning och grupprekryteringt.ex.
med individuell antagning och särskilda antagningskriterier. stil-Dessa
brott har medfört merarbete inom projekten, både konkret administra-
tivt merarbete och allmänt stångande etablerad praxis.ett motmer

fleraInom projekt har fått ordentligt för värdet i sittargumenteraman
arbete, för detta ska erkännas då kurserna inteävenatt utser som van-
ligt, inte följer ordinarie kursplan eller då de examineras sätt.ett nytt

projekten ändåAtt så väl smält i den reguljära administrativapass
organisationen har inneburit fördel. På så har projektresursemasätten
kunnat koncentrerats kursutveckling och genomförande, utan att
belastas med onödigt byråkratiskt krångel.

fara finnsEn också i detta detOm blir självändamålmönster. ett att
inte administrativa regler och rutiner, väljer inutmana attom man passa
för kan förutse det merarbete eventuella brott praxisatt motman som
innebär eller för känner till dessa regler och rutiner så då-att man pass
ligt det blir svårt föreställa sig konsekvenserna brytaatt att att motav
dem, finns risk kursutvecklingen hämmas. inteäven Dåatt prövasen

pedagogiska former och modeller avviker från mönstret, utannya som
ambitionerna hålls på allmänt godtagbar nivå.en mer

I två avseenden har dock majoritet projekten varit stilbrytare. Ien av
ungefär fjärdedelar dem har arbetet för det första byggttre påav ex-

samarbete. Detta samarbete harternt olika innehåll ochexterna getts
genomförts på olika ofta har det lett till just frågansätt, denattmen om
administrativa organisationen aktualiserats. Vem för eventuellansvarar
kursplan och examination flera universitet eller högskolor in-när är
blandade skaHur det ekonomiska fördelas skerHuransvaret antag-
ning efter kriterier och sker registrering Vilket prak-vems var- -
tiskt/fysiskt stöd ska och erbjuda- i form tillgång till studie-var en av
lokaler, till teknisk utrustning och till allmän studerandeservicemer
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kursgenomforande skett iochutvecklingsarbeteandra, hardetFör
har antingenLärarlagsarbetetprojekt. ägtlika mångai ungefärlärarlag

samarbeteihögskola, ellerelleruniversitetrespektiveinternt inomrum
visat sigiblandfallen har detbådaemellan. Iutbildningsanordnareflera

käntingensåpersonalresurserochkostnader partattdelasvårt att upp
normala fallipersonalplaneringochBudgetsystem ärforfördelad.sig

resursfördelning.för dennaavpassadeinte sortens
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och IT-stöd inomPedagogik4

kommunproj ekten

heterogen samling kurser, deninte baraDistansutbildning utgörs av en
samling kursanord-också synnerligen heterogengenomförs i dag av en

finansierats medutvecklingsprojektandradenI somgruppennare.
ochprojekt med olika statliga, kommunalaDUKOM-medel, blandas

huvudmän.privata

Pedagogiska idéer4.1

teoretisk grundsyn går knappastpedagogisk ellerNågon attgemensam
denna kommungrupp Delsde projekten iåterfinna bland 22 är pro-

före-de teoretiskaolika, dels redovisas intesinsemellan såjekten pass
bakomrapportering. Eventuella teoriertydligt projektensställningarna i

efter.leta mellan radernaför detprojekten får mestaman
projekt utgångspunkterframträderdå utgörsMen t.ex. en grupp vars

arbetslivet och lärande organisationer.lärande iteorier omomav
uppfyllerframtidenantagligen den metod"Distansutbildning iär som

marknadsanpassadochkostnadseffektivitet,på time,kraven just in
Ungefär tredjedellärandekompetensutveckling organisation."i enen

fram tillämpningar,handlar"kommungruppenprojekten i att taomav
arbetsplatsförlagd utbildning.modeller och kurser förpedagogiska

riktade industrin,utbildningssatsningarhandlar detMestadels motom
själva arbets-utsträckning bedrivas påvarierandedär studierna i antas

eller undervid produktionsstoppoch då arbetstid,platsen på säsongs-
direkt anslutning till"lärandesvackor produktionenbundna i i ar--

hurslutrapporterna diskuteras teorierproduktion. "betsplats Ii om re-
yrkesverksamma människorsoch studier präglarmellan arbetelationen

flera projekt, former för sådanfokuseras iFärdighetsträninglärande.
relationen mellan teori ochförutsättningar,organisatoriskaoch samt

utveckla praktiska förmågor iinriktade påpraktik i utbildningar att ar-
betslivet.

präglat arbetetteoretiska utgångspunkter har iliknandeEn sorts
också fort- eller vida-projekten: handlar dettredjedel Härnästa omav

deistället för första hand diskuterareutbildningsprojekt, iatt orga-men

3 18-0930
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nisatoriska förutsättningarna för yrkesverksammas lärande, beskrivs
arbetet utifrån allmänna vuxenpedagogiska principer. lärande-Denmer

framför sig, innebär den tidigare erfa-attprocess som man ser vuxnes
renheter bejakas, studierna genomförs med möjligastörstaatt egna an-

för reflexion skapas och för det framhålls ävenatt utrymme mestasvar,
den kollektiva kunskapsutvecklingen. lärande skerVuxnas genom re-
flexion och samverkan med andra.i

Folkbildningens olika organisationer finns flerarepresenterade i
detprojekt kommungruppen, bara i mindre antalinom är ettmen av

dessa folkbildningstanken sådan framhålls i projektbeskriv-somsom
detta sker, motiveras den alltid projektets mål-ningama. När nästan av

studiecirkelpedagogik, därFolkbildning och studier trygghet,grupp.
kollektivtsocial närhet, deltagarinflytande, och aktivt lärande och re-

förstaflexion framhålls, i hand i de projekt vänder sig tillprovas som
kortutbildade eller andra studieovana målgrupper, eller tillantingen

sådanadeltagare omotiverade. Flera projekt riktas även motansessom
handikappade deltagare.

skillnader utbildningssyn demonstreras mellan projekten iiDe som
beror alltså bara på de sinsemellan har olikakommungruppen, inte att

därmed i olika pedagogiska traditioner.huvudmän och sina Interötter
på projekten har olika syften. projektheller beror de bara Dessaatt

skara människor högskole-till heterogenriktas också än t.ex.meren
det för allaalltid och iprojekten. Målgruppen ärär gemensamtvuxen,

frånflesta projekt kan urskiljas drag hämtade olikatankarna bakom de
studi-vuxenpedagogisk teori. dessa bedriver sinaMen vuxnagrenar av

skiftande förutsättningar. Projektenoch underpå skilda nivåervitter
kortutbildade industrin, till kvinnliga interner påriktas till inomt.ex.
handikappade, arbetslösa, blivande civilingenjörer, lä-Hinseberg, till

flesta deltagare väljer själva ochrarstuderande och småföretagare. De
ellerfå utbildningar, medan andra mindreangelägna sinaär att mer

från arbetsförmed-tvingade delta, då de hänvisaskänner sig t.ex.att
delta erbjuden fortbild-arbetsgivare ilingar eller sin attuppmanas av

ning.

Pedagogiska modeller4.2

många kommunprojekfEffektivitetstänkande genomsyrar

vilka kursmodeller väljs.Syfte målgruppoch Dettaäven ärstyr som
vidareutbildningsprojekten:flera fort- ochtydligt i t.ex. av

det principiellt plan,Till börja med märks på i sättetett attatt mer
distansmodellens möjligheter till öppenhet och flexibilitet.hantera I ett
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antal kommungruppens projekt talas distansutbildningstort av om
skapa effektiv fort- och vidareutbildning. Distansformensättett attsom

effektiviseramöjlighet användandet tillgäng-presenteras attsom en av
liga skapa kurser inte produktionen, kurserstörattresurser genom som

snabbt genomföra, kursergår och för arbetsgivaren medförattsom som
kostnader förså små möjligt traktamenten och vikarier.som resor,

har inom berörda projekt resulterat alla deDetta isynsätt att man, av
friheter distansutbildningen kan förväntas möjliggöra, i första handsom
har tagit fasta på möjligheterna till studier oberoende tid och Irum.av

projekt inriktas pedagogisk modell och distansöverbryggandemånga
medier i första hand på möjliggöra studier kan genomföras näratt som

eller i fall plat-helst och helst, alla vid tidpunkter ochvarsom som
tillåter studierna kombineras med yrkesarbete. gällerDetatt attser som

"...frigöra arbetskraft och kombinera den löpande produktionen med
utbildningsinsatser

Valet kursmodell alltså pragmatiska ekonomisktellergärnaav ges
nyttoinriktade motiv. efter oberoende i tid för påAtt ochsträva attrum
så försöka förfina distanspedagogisk modell beskrivs sällansätt en som

primär målsättning i de här projekten. inte pedagogiskaDet denären
principen utvecklingsarbetets inriktning, Kurs-avgör utan nyttan.som
modellen ska ändamålsenlig och det innebär här den skaattvara vara
anpassad efter arbetslivets behov.

hårt struktureradEn kursmodell i flera projekt

Med tonvikt effektivitet,på hemmahörande arbetsmarknaden och
inte sällan riktade miljöer präglas produktionstänkande ochmot som av
kostnadsmedvetenhet, har många projekt fastresulterat i kurser med
och tydlig arbetsstruktur. "Man kan få ochfastainte rutinernog av
goda studiehandledningar vid denna utbildning." gällerDet atttyp av

förutsättningarskapa för snabbt och effektivt studie-genomförden
gång. inte avståndetOm så till handledaren leda tillannat, attanses

små problem kan studierna för den Därför gällerenskilde.även stoppa
det leda deltagarna omsorgsfullt med hjälp kursmaterial ochatt av
kursmodell. något projekt används strukturen ledaI uttalat föräven att
handledaren. "Strukturen materialet och på CD n nödvändigti ettvar
stöd för den oerfarne utbildaren... "

flesta deDe här projekten innehåller tydlig studiehandledningav en
beskrivs i oundgänglig. "Studiehandledningen mycketärsom som en

viktig komponent distansundervisning. pedagogiskt väl utformadEni
studiehandledning kan stimulera den lärande kunskapssökandetill eget
och reflektion kring problemlösning. kan också strukturDen åt stu-ge
dierna alltför styrande och betydande delersättautan att vara en av
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lärarens funktion traditonell klassrumsundervisning. " studiehand-Ii
ledningen kursmål och anvisningar för arbetsgång, övnings-,anges
arbetsuppgifter, insändningsuppgifter och kurslitteratur.

kunskapsstoffKunskapsförrnedling eller presentationannan av ges
också i de strukturerade projekten. detFörstort utrymme mest mesta

föreläsningar, innehållersådan i form många projektenmen avges av
självstudier. Styrning och kunskapsförmedlingockså inslagstora av

självinstruerandestudiematerialetsker i självstudiema görsattgenom
skriftlig kurslitteratur.och kombineras med för det mesta

gruppaktiviteterofta planeradeingår visserligende här projektenI
möjligheter tillgruppdiskussioner, samtalsgrupper,något slag t.ex.av -

centrala. centralabeskrivs inte alltid Somdegrupparbeten sommen-
isig. Sådana har planeratsfysiska träffarna idäremot de samt-anges

arbetsstrukturfastkommungruppen med elleriliga projekt utan --
ioch bestämdkursmodellen styrandeolika roller.och de När ärges

handi förstasammanhållnaträffarna och deförväg beskrivs grupperna
för hållahjälpmedelstrukturen,ytterligare del attettsomavensom

fö-träffas för genomgångar,framåt.driva kurserna Manochsamman
regel kur-träffar domineras iuppföljningar.och Dessareläsningar av

ledare.sens
bi-lokal handledare,också oftaprojekten ingårI sompersonenen

utanför studieorten.vid gruppträffarstår
bland fort-återfinns för detkursstrukturtydlig och fastEn mesta

dock i förstadenfall motiverasvidareutbildningsprojekten. någotIoch
starkförekommermålgrupp.projektets speciella Dethand att styr-av

studie-för deltagarenödvändigabeskrivsning och struktur utanattsom
distans.genomföra studier påklaramotivation skaeller attavvana

något projekteni majoritetenstrukturEn lösare av

för dessaförespråkasstudiesituationoftare detMen är somen annan
individ-i månsocialt stöd och åtminstone någonoftaregrupper, anses

Även starkt styrdaför dem.underlättaanpassade distansstudier stu-om
kommunprojektenoftare blandförekommerdier generellt änsett

lämnar ändåfolkbildningsprojekt, såhögskoleprojekt ochbådebland
bland kommun-kursmodellenförekommandevanligastden även

kursinnehåll ochindividualiseringförprojekten visstett utrymme av
vidareutbildningsprojektenfort- ochgäller både blandarbetsgång. Det
inriktning.och allmänmedoch bland kurser annan mer

för deltagar-individualiseringen/detDen större utrymmetstörre
självadeltagarnaför detdeltagarinitiativ innebäroch attmestaansvar

delmo-vissagenomförandeformer förinriktning på ochfår välja av
"Diskussionergiven kursstruktur.i övrigtförinomment, enramarna
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med medfördeNN problembaserat upplägg Dennaatt ett övergavs.
innefattar mycket dynamisktså samspel deti inteattprocess en grupp

går med icke fysiskuppnå kontakt. Däremot problem-att passar en
uppläggningorienterad mycket bättre, där följer PBL-inteman

strukturen fullt försöker ha problemlösandeut utan att ett resonemang
lämpliga uppgifter kursen. "För Företagsutbildning ochigenom annan

fortbildning gäller övningsuppgifter och projektarbeten anknytst.ex. att
till den arbetsplatsen.egna

bland valmöjlighe-projekten for ökaEtt sättannat provats attsom
öka kursernas flexibilitet har varit i och kursattterna sammaen--

alternativa arbetssätt harerbjuda kursdeltagarna välja mellan. Dettaatt
projekt låtit bestämmainneburit i några deltagarna självat.ex. att man

dede använda den vanliga skriftliga kurslitteraturen, ellervill omom
projektistället vill söka information på internet. I annatatt ettprova

alternativa studiemodeller. kunde inomerbjöds kursdeltagarna De ra-
välja mellan i studiecirkel,för och kurs bl.a. attmarna en samma

delta ivia elektroniska medier, komvux ellerbedriva självstudier på
flerfonnsundervisning.SSVHs

styrda kur-oftare grupparbeten i de mindreförekommerDessutom
eller åt-kollektiva kunskapsprocessen betonas, i högreoch denserna,

individuella. Fysiska ingårlika hög grad denminstone möten somsom
strukturkommunprojekt och i kurser med lösarei samtligasagt en

deblandsocial och pedagogisk betydelse. Hit hörde både annatges
Träffama ochstudiecirkelmetodik eller liknande tillämpas.projekt där

kunskapsutveck-uppfattas avgörande för bådegruppaktivitetema som
interaktio-sociala klimatet i studiegruppen och detling och för det är

emellan prioriteras.deltagarna somnen
varie-flexibilitet deltagaranpassningoch formen för, ochGraden av,

mellanposititonlandar arbetet iprojekten. detmellan För mesta enrar
iförviss, begränsad autonomi inomdär deltagarna erbjuds enramarna

syftet medfåtal projekt dockförhand given kursstruktur. I är ut-ett
flexibelt lärandedrivet ochvecklingsarbetet skapa så långt öppetatt ett

i fokus ochdeltagarinitiativ och deltagarautonomi stårmöjligt, därsom
styrning minimeras.eller utbildningsanordnarenslärarens

IT-stödet4.3

påIT-stöd valts och det använtsDet sättet somsom

ellerbeskrivits i kapitel har IT-stödetSom använts, attavsetts an-
for dia-inom DUKOM-projekten;vändas, princip olikapå i sätttre

förmedling/presentationeller forlog/interaktion, för kursadministration
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högskoleprojekten kommunika-kunskapsstoff. Bland domineradeav
kommunprojekten trenden inte likationsanvändningen, bland ärmen

blandas oftare i dessa projekt.klar. Olika funktioner Det är rentav van-
samtligaprojekt, används förligt IT-stödet, i och treettatt samma

läromedel eller förförmedling/presentationför somfunktioner ovan;
deltaga-enskilddialog/interaktion mellan lärare ochföreläsningar, för

kursadministrationåtminstone vissföreller deltagarna emellan, samtre
övningsuppgifter.studiehandledningar,kursinformation,

ellerför förmedlingoftarehar betydligtIT-stödet använts presenta-
betyder ock-högskoleprojekten.kunskapsstoff här bland Dettion änav

delvis andra medierså använts:att
kommun-i de flestaBildkonferensteknik har använtst.ex. av

sigdärframför allt i de projekt använtprojekten. harDen provats man
då i huvud-regionalt ochutbildningför spridastudiecentralokala attav

för-föreläsningar,inte bara förföreläsningar. Menför förmedlasak att
dis-demonstrationer ochordnagjortshar ocksåsök att gemensamma

försök medantalförekommit iocksåBildkonferenser harkussioner. ett
utbildning.arbetsplatsförlagd

Även kommunprojektdessaflitigare blandharCD-rom använts
undervisan-huvudsakhar iteknikoch dennabland andra gettsävenän

därkurser CD-romfunktioner. någrakunskapsförmedlande lde eller
lärarenover-head-materialanvändes deningick avanceratett somsom

dockVanligtvis fungerade CD-romkursdeltagarna.presenterade för
projektenharsjälvstudier. detFördeltagarnasgrund för ut-mestasom

material harförproducerat använts.vecklat skivor, ävenmenegna
internethögskoleprojekten, har ocksåblandPå sätt an-somsamma

bland kommun-funktionenförrnedlande/presenterandei denvänts
deltagarnasstöd förkursmaterialet ochprojekten. delSom somaven

web-adresser.länkar till olikaiblandharkunskapssökning, angetts
varitdethar dock förförekommande länkarrelativt sällan mestaDessa

särskiltnyttjatsi praktiken intedärmedoch de harfrivilliga nyttjaatt
ob-databassökningar ha ingåttprojektofta. i något ettInte somuppges

lärande.i deltagarnasligatoriskt led
in-ochför dialogteknik användsdistansöverbryggandeAtt annan

vanligfunktionensjälvklart. Den äventeraktion i distanskurser ärär
vanligastprojekt,här, i andrakommunprojekten och detbland är som

emellertid ock-harFirst Class.datorkonferenssystemet Detanvändaatt
ochdatorkonferenssystemweb-baseradeförekommitså använtatt man

har kommu-sådant. detutvecklade Förprojekti mestaegetettett man
har lära-datorkonferensenkelriktad. Viaenskild ellernikationen varit

ochfrågordeltagare gångenkommunicerat medantingen enren
information tillsprittellerfeed-back,individuell gemensamsvar,

datorbaserad kom-projektmindre antalisamtliga. baraDet är ett som
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munikation deltagarna emellan i någon egentlig omfattning.ägt rum
Denna kommunikation har för det inte prioriterats,sortens mesta var-
ken kursledningen eller deltagarna själva.av av

har ofta förE-post relativt skapa dialog interaktion,ochanvänts att
medan fax, telefonkonferenser vanligaoch telefonsamtal förekommit

för det har deMen på ochanvänts sättsparsamt. mesta ettmer samma
komplement till medium eller ersättning närannatsom som annan-

teknik inte fungerat.
Slutligen har IT-stödet för kursinfor-tillhandahållaanväntsäven att

mation i del projekt.en

Motiv till valet IT-stödav

Även kommunprojekten förbland det det ligga prak-mestauppges
tiska bakom valet tekniköverväganden IT-stöd. har valt denManav

funnits tillgänglig, varit jämförelsevis billig och ansettssom som som
stabil och användbar i de flesta tekniska miljöer. harOch sedanvara

denna teknik efter projektets syften och tänkta kursmo-anpassatman
dell. tycks ha varit den vanliga arbetsgângen. pedagogiskaDetta Den
tillämpningen intehar varit ointressant och de pedagogiska intentioner-

i projekten spelat roll, försthar och främst- eller i alla fallna men
dessutom har det gällt realistiska. praktisktDet hela skaatt vara vara-
genomförbart också.

några projekt tycks emellertidI ha börjat i ände. Detman en annan
gäller i del de projekt där tonvikten lagts bildkonferenspåen av som
distansöverbryggande medium och för det denna teknik i sånärmesta
fall kommun: Investeringar i bildkonferensteknik studios,ägts av en
utrustning, teknisk support ekonomiskt kännbara och blandär annat
därför det angeläget tekniken i fråga kommer till användning. Iär att en
del projekt intrycket tekniken valts före syftet-såatt sägaatt attges
utgångspunkten för arbetet bildkonferensema och kurs ellerattvar en

utbildningssatsning sedan byggts dessa. "NN har gjortruntannan upp
på och söker möjligheter användasatsningar I T-utrustningstora attnu

denna efektivtså möjligt. "som
de flesta projektI förklarar sig nöjda med teknik, i be-valetman av

märkelsen skulle ha sitt val med facit i handatt upprepatman om man
hade haft möjlighet det. I några projekt skulle dock hagöraatt om man
velat gå till inlämingsmiljöer, till web-baserade till-över öppnamer
lämpningar istället för First Class eller tillCD-rom, ellert.ex. nyare
versioner de tillämpningar i projekten.använtsav som nu
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IT-stöd och pedagogisk modell4.4 -
erfarenheter

vanligt tekniken planeradeshögskoleprojekten detInom att som envar
deltagarinitiativ,lärandesituation, med fokus pådel i relativt öppenen

användesflexibilitet i uppläggningen. Teknikenochdeltagaransvar
mellankommunikationoch flexibeli försöken skapaprimärt öppenatt

och lärare.deltagare

studiernastrukturerar ochIT-stödet styr

varit delviskommunprojekten har teknikanvändningenBland en an-
lagts påtonviktkursmodeller dominerat här, hardeI störresomnan.

lämnats föroch mindre harstruktur och styrning,förbestämd utrymme
kursernas uppläggning.och anpassningarimprovisationer av

förbe-"Då innehålletmotiveras på fleraStyrningen sätt, ära:
komplett utbildning." Eller "...Dessut0mdet ärstämt garanterar en

snarlikabliutbildningarna kommerläromedlet förgaranti attatten
kursmo-" Tekniken i dessavärlden utbildningeniän ges. gessomvar
föreläs-läromedel, förordningsskapande funktiondeller ofta somen -

genomförts.redovisning/kontroll hur olika kursmomentförning och av
genomfö-för underlätta studiernastill del strukturen,Den görs atten av

allmänt blandframåt. gäller ganskarande och driva kursen Detta
styrning varierat ochkommunprojekten, graden ävenäven omavom

olika inriktning.styrningen getts
framträder ocksåvärdering IT-stöd och kursmodell,deltagarnasI av

för kommun-mönster ärmönster,annat ett gemensamtett som
oftare ihögskoleprojekten: Kursmodellen beskrivsprojekten och po-

gäller for IT-stödet.i negativa, medan detsitiva ordalag än motsatta
alla kurser negativt- inte ensidigtstöd kommenteras iDetta nästan ne-

hjälpmedelflesta projekt finns i alla fall något teknisktgativt, i demen
teknisk funktion deltagarna hakat sig på.eller någon som upp

för kunskapsförmedling och dialogBildkonferens

de flestagäller också för bildkonferenstekniken. Och detDetta som
dels vadnegativt det gäller denna,deltagare har på när ärreagerat som

svårigheteruppfattas teknikens inneboende egenskaper, dels allasom
underfungera och fortsätta fungeramed få överföringar ettatt attatt

har håll uppfattatshelt kurstillfälle: Bildkonferens på många som en
och enkel-opersonlig kontakt och långsaminstabil teknik skaparsom

Återigen, dekursmodellen harkurserna.riktad kommunikation inom
tillhar varitstrukturen och styrningenflesta förklarat sig nöjda med,
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hjälp i studierna och enligt projektens slutrapportering ifrågasätter inte
tilldelats iheller deltagarna den funktion bildkonferensteknikensom

i medium för distribution före-dessa modeller första hand ettsom av
lärarledd undervisning. Föreläsningarna harläsningar och ansettsannan

värdefulla. borde de kanske ha givits påDäremot sätt.annatvara
audiovisuell kontakt mellanVia bildkonferensmediet upprättas en

kursinnehållvilken deltagarna delgeslärare och deltagare, ettgenom
i litenbestämt i förväg och baraläraren eller kursanordnaren somsom

föreläsnings-påverkas deltagarnas reaktioner i självautsträckning av
i sig undervisningsaktivitetersituationen. föreläsningarMen är som

ellerdeltagar-för deltagaranpassningsärskilt mycketsällan lämnar rum
innebärform för undervisningMediet bara återskapar ett somansvar.

knappastlyssnar och lär, kan i sigtalar och deltagarnalärarenatt men
i sigflexibilitet. Medietför eventuell ensidighet och bristandeanklagas

undervisningssituation alls, dennasärskildskapar knappast någon upp-
visartillämpning väljs. flera projekti pedagogiska Istår den mansom
projektbe-tankefálla imedvetna det kansig också attatt vara enom
till handsteknik och metod: "Det liggerdömningen blanda ihop nära
upplevdautgångspunkt, dvs. detmetoden med teknikenbedömaatt som

hör. fungerandedet och En inteprimärt ännuär mogenmenman ser
därför bli svårforcerat hinder. "teknik, kan ett

ensidighet kandet möjligt föreläsningssituationensDäremot är att
tekniken. Både och lärare vittnarförstärkas just den här deltagareav

bildkonferens olika bidragit tillhur användandet sätt att enavom
undervisningssituation.lärarstyrd och lärardominerad

fast struk-med, i de flesta projektenTill börja attatt menar man en
via bildkonferens,behövs och blir resultatet undervisningbådetur av

snabba omdis-litet för flexibilitet ochmediet självt lämnar utrymmeatt
minutiöst förmåste förbereda sin undervisningponeringar. Läraren att

den ska fungera.
kommu-också förutsättningarna för den direktaTekniken påverkar
de flestamellan och kursdeltagare. visade sig pånikationen lärare Det

bildkonferens.håll upprätthålla naturlig dialog via Isvårt ettatt paren
bild-diskussionen viakurser förklaras detta deltagarna tyckteatt attav

sig därför för ställa frågorkonferens kändes väl offentlig. drogDe att
Andraandra de inte kunde eller inte förstod.och på så visa införsätt att

blevfördröjningen ljudet gjorde kommunikationenatt att om-menar av
iden anledningen avstod från sigständlig och deltagarna attatt av ge

upplevdes opersonlig. "Dennadiskussion. Kommunikationen somen
mediakonferens-förlorad utbildningpersonliga ..går i viaassistans

... .
"system.

för-dåliga ljudkvaliteten dock uppfattatsnågot fall har denI som en
tvingade lärarenkommunikationssvårigheter uppstoddel. De attsom
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bli tydlig i sin presentation och de deltagare ändå inte förstodextra som
kunde tekniken för frågaskylla på vågaatt om.

Även bildkonferensflera lärarna tyckte kommunikationen viaattav
besvärlig. hade ibland svårt höra vad deltagarna ManDe attt.ex. sa.var

i fungerade dåligt och detmenade ljudupptagningen över-attatt grupp
"menhuvudtaget besvärligt avläsa deltagarnas reaktioner.att storvar

mediet. "återkoppling filtrerades bortdel kursdeltagarnas avav
tvåvägskommunika-läraren viktigslutsats drasEn ärär attsom om

planeras,till denigång. "Dialog kommer ståndtion ska komma om
ochmåste planera,i slutrapport. Läraren uppmunt-sägs utrymmegeen

bildkonferens används.kommunikationen närra
initiativ ochkommit igång lärarensdialog bara har påOch närnär

bild-överhuvudtaget uppfatta, harinlägg har varit svåradeltagarnas att
lärardomi-bidragit till skapakonferensmediet ytterligarepå sätt att en

undervisningssituation.nerad
Bildkonferensema hardock inte bara kritiserats.Tekniken har upp-

för före-hari flera projekt. påfattats positivt De sätt änanvänts annat
uppskattats;allt i dessa andra funktioner har deläsningar och framför

i där sådanoch talkontakt kursermedel för upprättaatt annarssyn-som
instruk-stånd, för tillföra inslagskulle möjlig få tillinte attatt avvara

därseminarieverksamhet i kurserpersonlig handledning ochtion, av
eller brev-hade varit hänvisad till telefondeltagareman annars som

bild-givits PC-baseradprojekt har undervisning viaskrivande. I ett par
inslag.bildskärm utgjort viktigt och uppskattatkonferens där delad ett

bildkonferens beskrivasoffentliga samtalet via kan ocksåDet som
kunskap lärkan del alla andras frågor ochtillgång allanär ta aven -

Kommunika-påtalades från projekt.och bättre. någraDettaman mer
bild-bildkonferensen. innebarkunde främjastionen Dessutomäven av

till distans-inslag gruppundervisning fogadeskonferensema att av
samlades i för lyssna påkurserna, i och med deltagarna attatt grupp

Ävendelta i seminarier. kom-föreläsningar, få handledning eller om
utgjorde detmunikationen inte ofta blev särskilt flytande mediet,via
till samtal.fysiska framför mediet möjlighetmötet extraen

också hände"Kursdeltagarna kommenterade mellan Dettainternt sig.
Oftast uppstod det dialogvid flera observationstillfällen. sintogsomen

kursledaren Ibland jrågadeutgångspunkt någoti sagt. man var-som
till kurs-andra, däremot ställde kursdeltagarna själva frågorintemen

ledaren. "
alltid bland DUKOM-fysiska värderades högtDessa möten nästan

för kun-social för trygghet ochprojektens deltagare; för samvaro,
samtal."förenandeskapsutveckling. projektrapport talas II omen

begränsad studie-till målgruppersynnerhet i kurser riktades medsom
studiegrupper.erfarenhet framhölls betydelsen samordnade Dess-av
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påpekas med läraren på avstånd hänvisades deltagarna iutom att större
utsträckning till varandra för stöd.

Användandet bildkonferensteknik den bild IT-av nyanserar av
stödet i huvudsak individualiserande, allmänt blandsom som ges mer
DUKOM-projekten. Dock sker den kollektiva ochkommunikationen
interaktionen här i huvudsak så vid sidan mediet,sägaatt enav som
indirekt effekt dess användning.av

slutsats drogs bildkonferenstekniken dessutomEn attsom om var
den inte räckte till. både begränsningar och möjligheterOavsettensam
behövde den kompletteras med fler distansöverbryggande medier.
"Kombinationen olika pedagogiska hjälpmedel, traditionella ochav

förutsättning för stimulerande distansundervisning. "ärnya, en

CD-rom för kunskapsfirmedling och kursadministration

Parallellt, eller på bildkonferenstekniken, har CD-romsättsamma som
används för undervisning bland DUKOM-projekten. inter-CD-rom -
aktiv multimedia har används framför allt ersättning for skriftli-som-

omfångsrika läroböcker.läromedel, i huvudsak elektroniska Isomga
projekt CD-rombaserade studiehandledningar tagitshar ävenett par

fram.
betraktasSom läromedel kan CD-rom delar sluten änsom en merav

fak-lärandesituation, då kunskapsinnehåll och kunskapsmängdöppen
tiskt givna, omfattande. då de i DUKOM-projekten forMenär änom

fram for idet arbetats eller komplettera åtminstoneersättamesta att ett
fysisk mening begränsat och därmed styrande läromedel, in-ännu mer
nebär de ändå i riktning flexibeltdistans-ochöppetett steg mot ett mer
lärande tidigare.än

allmänhet har användandet CD-rom uppskattats både lärareI av av
och kursdeltagare. fördelar framför framhålls interakti-De allt ärsom
viteten och den informationsmängd kunnat lagras.stora som

Datorbaserat IT-stöd för dialog

använda datorbaserat IT-stöd for dialog/interaktionAtt har också det
varit vanligt inom kommunprojekten. det här harI avseendet man
gjort erfarenheter inom högskoleprojekten. Datorkonfe-samma som

First Class och andra liknande, web-baserade, till-renssystemet men
lämpningar har fungerat förbäst kommunikation mellan lärare och en
studerande. Eller for sprida och information från lärarenatt en samma
till samtliga deltagare.

individuella kommunikationen också IT-stödetDen den delär av
uppskattas allmänt, både deltagarna och bland projekt-mestsom av
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den of-medarbetarna. möjligheten få i sin lärare ochDen större att tag
framhållssnabba på frågor och insändningsuppgiftertast responsen

Medklara fördelar med tekniken. så stödet ofta harDet är använts.som
studier-för deltagaren söka och få hjälp,IT-stöd går det fort och lätt att

enkeltsnabbare framåt, samtidigt lärarenunderlättas och går somna
derashålla sig informeradi och deltagarna,kan få tag omvar en av

bara ihjälpa till någon kört fast. Detoch omedelbartframsteg ärnär
med denvarit missnöjdadeltagarna haenstaka projektnågot sägssom

anting-denkommunikationen. då kritiserasindividuella Det är attsom
för kortfattad och opersonlig.för långsam ellervariten

undantagsfalldatorbaserade IT-stödet bara ihar detDäremot an-
Classgruppkommunikation. "mattbra för Firstoch fungeratvänts

informationsbankdistributionsväg ochfrämst änanvänts snararesom
datorbasera-diskussionsforum. "konferens- och Iett gemensammasom

aktiviteten för detåtminstone den synligadiskussionsfora harde mesta
projekti fleraskrivits, däremot påpekasmycket harvarit låg. Inte att

läsa andras inlägg.varit meddeltagarna attnoga
gruppkommunikatio-bara den datorbaseradedessutom inteDet är

varit mind-överhuvudtaget det haförekommit tyckssparsamt,nen som
med varandra.IT-stödet förvanligt deltagarna använt att prataattre

mellan enförekommit, har i principkommunikationDen ägt rumsom
inte alls.deltagare och läraren, eller

hargruppkommunikationen har varitIT-baseradedenAtt sparsam,
kursvärderingari sinaprojekt och deltagarnai de flestanoterats uppges

obefint-beskrivs denfrån varandra.efterlyst aktivitet Däremotha mer
problemsärskilt allvarligtgruppkommunikationen sällanliga ettsom

fokus ihar troligen med IT-själva projekten.inom Detta göra attatt
kursmodeller därhåll. deanvändandet för det placerats på lannatmesta

harsjälvstudier och effektivitet betonats,i första hand struktur, grupp-
och i de andratilldelats självklar rollkommunikationen inte någon

flexibilitet deltagaran-mindre struktur, ochprojekten med störremer-
kollektiv lärandeprocess harpassning och med fokus på grupp-en -

träffats fysiskt.kommunikationen kunnat äga när manrum
bland dessainformationsteknikenbeskrivs denDessutom ävennya

vadindividualiserande. Enskild kommunikationprojekt är somsom
åstadkoms.förväntas och därmed också vad som
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Tekniska problem4.5

vildaste förväntningarhar överträffat minaTekniken

ochIT-stödet fungerat alldeles utmärktkommunprojekt hardelI en
kursdeltagare.lyft för både lärare ochpedagogisktupplevts ettsom

ska-teknik studiemöjligheterdistansöverbryggande harhjälpMed av
projektknappast kunnat tänkas.sådana tidigare Idär tanken på ettpats
viaskapades dialogmöjligheterkursinnehåll ochförmedlades t.ex. sa-

vid Nordpolen.fartygsanställda påtellit till upperesa
iSverige. deltagarelångt inom Entekniken har nåttOch annatett
i sitt hem.elektricitet eller telefonlinjetillgång tillhade varkenprojekt

meddatormed hjälp bärbardatorkommunikationenskeddeDär av en
i fastig-tiderladdades under debatterier, vilkaladdningsbara mansom

sked-Telekommunikationenkraftaggregat.dieseldrivetkördeheten ett
problem.allt fungeraderadiolänk. Ochmed hjälpde utanav

krånglat ellerteknikstödet påhar sätt.för detMen annatettmesta
heltfungerathögskoleprojekten har inte teknikenblandPrecis som

omtaladekommunprojekten. kanskeDeproblemfritt i något mestav
medhar i dennaomdiskuterade problemenoch göraattsenare grupp

bildkonferenstekniken.

nätkapacitet ochproblem medBildkonferens -
anslutning/uppkoppling

avfärdasbildkonferensteknikenkrångel medVisst tekniskt som mer
bildkvali-projekt. ibland dåligaoväsentligt i de flestamindre Deneller

harljud- eller bildöverföringensporadiska avbrott ioch stört,teten men
genomförandetavgörande betydelse förfått någondet inteför mesta av

riktigt fungeratDokumentkameror inteutbildningen.ellerkursen som
roll.heller spelat någon Enirriterat, intede ska har större re-mensom

kursmaterialetsgoda förberedelser,i projektflexion ärgörs attettsom
studie-inomoch interaktionenpedagogiska förmågakvalitet, lärarens

standard.hög tekniskvisat sig viktigare ängruppen
mellanöverföringenproblem uppståtthar avgörandeDäremot när

brutitseller olika deltagargrupperdeltagare och lärare permanent--
gång på gånginte fungerat och deltagarnaofta, uppkopplingareller när

dis-ochavbrutit föreläsningartekniska problemfått med attvara om
har kunnat kommaöverhuvudtaget intekussioner. Eller kursennär

med bild-projekt arbetatproblem har mångaigång. Denna sortens som
problemprojekten har dessutomflerakonferensteknik på. Istött av

syftetvingat fram justeringarbildkonferenstekniken antingenmed av
fåttharursprungliga projektplanemadeoch ambitionsnivå delar av-
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strykas, teknikanvändningen har lagts på lägre och mindre omfat-en
tande nivå planerat- eller till kursstarten fått skjutas län att ettupp. par
fall fördröjdes fleraprojekten med månader.

orsak till just den härEn tekniska problem lett tillgärnaatt sortens
relativt och långvariga svårigheter, de för det inteärstora att mesta

medkunnat åtgärdas inom projekten. komma till kommu-För rättaatt
olikanikationsnät inte byggts i den hastighet utlovats iut re-som som

gioner, med inte har den överföringskapacitet påståtts ochnät som som
kommunalamed för bryggor inom krävdes för detnäten, mestasvaga

inombeslut och kommunala åtgärder, ibland investeringaräven ramar-
beroendeför den kommunala budgeten. Dessutom attvar man avna

levererade utrustning och i tid ochleverantörer programvara av samar-
projekten har brottats med "oklarheterbete med I inätoperatören. man

kring teknikansvar och beslutsman-den kommunala organisationen
försöktmellan lokal och regional förvaltning,dat", samarbetsproblem

och överhuvudtaget försökt hante-påverka nätoperatörer attstora agera
ofta befunnit sig långt enskilda projektsproblematik utanförsomra en

räckvidd.eller enskilda projektmedarbetares

Datorbaserat IT-stöd problem med uppkoppling och-
hopkoppling/kompatibilitet

lösa medAndra vanliga tekniska problem har för det gåttmesta att
hjälp antingen funnits knuten till respektive projektden expertisav som
eller kunnat köpas in utifrån, eller med hjälp kompetensutveck-som av
ling iinternt projektet.

datorergäller för de flesta svårigheter haft medDetta göraattsom
och datorkommunikation. Vanligtvis har dessa inneburitproblem att
det har varit få igång den interna kommunikationen inom kur-svårt att

olikaUppkopplingen och installationenmotsen. servrar program-av
har skapat företrädesvis i börjanproblem, kurserna.vara av

tekniska problem uppstått kring datoranvändningen tycksDe som
lika ofta ha berott ochpå deltagarnas lärarnas bristande erfarenhet som
på svagheter i tekniken. Alla inte vid från börjandatorernavar vana
och de erfarna datoranvändarna självahade sällanäven attprovat
genomföra tekniska installationer eller projekt de-uppkopplingar. I ett
lade flera och situatio-på datorutrustning ocht.ex. personer en samma

blev riktigt komplicerad då några gjorde förändringar inen personer
och kopplingar informera de andra.utan attprogram

Bristen på kunskap och erfarenhet visade sig i projekt inågra även
den överdrivna tilltro visade tekniken, i de felaktiga valochsom man

gjordes. med säkerhet känna till teknikens kapacitet ellerUtan attsom
begränsningar, och ibland påhejade leverantörers, ochoperatörersav
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beskrivningar utfästelser, planera-intressenters ochandra externamer
siglösningar i efterhand visadekursmodeller och tekniskades varasom

Exempelvis det gälleromöjliga genomföra.orealistiska och näratt pro-
funnits itycks orsakerna ofta hatill internetmed anslutningarblem va-

in-tillgången tillförutsättningar. antal projekt hartekniska Ilet ettav
kapacitet,haft otillräckligdatorernaantingenbegränsats attternet av

överbelastad.varitföråldrad eller den valdavarit servernprogramvaran
kompliceratoch visade sighårdvara, mjukvaraValet ävenserverav

kunde denågon kursavseenden.i andra I e-postsystemt.ex. som an-
andra kurserfiler, och ibifogadevändes inte alltid hantera ett gavpar

kursinformationkursmaterial ochtillwebläsare olika åtkomstolika som
Överhuvudtaget sällan be-intevisade det sigpå internet.placerats

fungera ihop. Datorer,standardkomponentersvärligt få olika attatt
iutmärktalldelesoch för sig fungeratochmjukvara var enservrar som

då debildat instabilaflera projekthar iandra sammanhang, systern
kombinerats.

projekt "När IT-idettaslutsatsSom att: ettettmanmenaraven
be-infrastrukturensden tekniskabörutvecklingsarbetebaserat startar

kva-teknisk plattformfungerandekartläggas ochgränsningar somen
"led användas.litetssäkras allai

in-hanteraregel varit möjligaiproblem hardessaMen attsagtsom
fort-eller internteknisk expertismed hjälp antingenprojekten, avom

tekniskbehovetbetonas i synnerhetflesta projektbildning. de allral av
problem ellertekniskatill sådan kantillgångUtan även smärresupport.

för kurs.allvarliga konsekvensermissöden få en
generelltdatoranvändningen tycksochmed datorernaProblemen

mindreprojektgenomförandetförutsättningarna förpåverkat änhasett
orsak till dettagjort.bildkonferenstekniken Enkrånglande ärvad den

projekten.inom Ettkunnat åtgärdasdatorproblemen hartroligen just att
Bild-tekniken kurserna.olika rollerkan deskäl gettsannat somvara

datorkommunika-oundgängligahar oftast gjortskonferensema änmer
medprincip byggtsbildkonferensteknik har itionen. medKurserna upp

Dator-undervisningbildförmedladeljud- ochlärarens stomme.som
förharcentral roll.givits sådan Dennakommunikationen sällanhar en
förstödi kursen,komplementfunnits meddet ettettmesta somsom

fungerat hardatorerna inte harsjälvstudier.undervisning och När pro-
olikaeller kompenserasblemen kunnat kringgås sätt, attt.ex. genom

telefonsamtalmed brev,kommunikationenelektroniskaden ersatts
eller enkelt hoppatseller fax helt över.
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tillgång4.6 Deltagarnas till ochutrustning
nätanslutning

fått låna tekniskaDeltagarna har den utrustningen

kommunprojektens behövtdet har inte deltagare själva ståFör mesta
för IT-stöd. de projekt förlagts till olika arbetsplatser harkursens I som

ivarit i huvudsak arbetsgivarens ochden tekniska utrustningen ansvar
bas-med lokal studieorganisationde projekt där arbetat somman en

utrustninghar deltagarna nyttjat denmed lokala studiecentra som-
projekt har utrustningsfrågan tenderatflera dessafunnits i dessa. I av

därför central:bli problematisk, ochatt
tillgänglig, ibildkonferensteknik funnitsflesta studiecentra hardeI

fåmening. Problemen med denna- svårigheternaåtminstone fysisk att
ljudöverföring- varit bådefungerande bild- och hartill stånd sagtsom

projekten haribland allvarliga. Eftersom inomvanliga och även man
fungerat för de olika kursernavarit beroende tekniken över-attattav

möjliga genomföra, har detta skapathuvudtaget ska ha varit osä-att en
Vidkursdeltagare och projektorganisation.ker situation för både ett

förse-lett till projektflertal tillfällen har tekniska problem sagt attsom
reviderats.eller projektplanernats

disponera eller låna hem da-kursdeltagarna kunnatIbland har även
med tek-studiecentrum få hjälpoch mjukvara från sitt lokala ochtorer

sådantha fungerat bra. endanisk därifrån. IDetta ettsupport uppges
projekt fungerade inte supporten.

deltagarnas arbetsgivare varit ansvarigaprojekt harI en annan grupp
och vidareutbild-för den teknik ingått. har handlat fort-Det omsom

lösningenibland förlagda till själva arbetsplatsen. här påningar, Den
harutrustningsfrågan har den inneburit del problem. Detäven t.ex.en

alltid ställa medvisat sig arbetsgivaren inte i praktiken kunnatatt upp
början.den utrustning, och utlovats från Detsupportprogramvara som

varit få till anslutning tillhar i några projekt svårt ståndäven att ar-en
säkerhetsskälinterna kommunikationsnät. främst harbetsplatsens Av

till infor-arbetsgivaren inte velat riskera obehöriga ska få tillgångatt
kriminalvårdsanstaltmation finns där. kurs påIsom en som gavs en

tilläts distansundervisning via modem ochinte nät.
vissa kursprojekt har utbildningsanordnaren för IT-stödet.ståttI

Låna stå fråga tillgänglighet ocheller själv för utrustning en om-
ekonomi

lösningkommunprojekten har för det valtInom mestaman en annan
förstnämndautrustningsfrågan inom högskoleprojekten. depå Iän er-
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bjöds deltagarna för det låna eller disponerapå sättmesta att annat ut-
deltagarnarustning, medan det inom högskoleprojekten tillvar upp

till det IT-stöd ingick i Utifrån desjälva skaffa sig tillgång kursen.som
modellgjorts i projekten, det svårt påståerfarenheter är attatt ensom

andra.fungerat bättre denän
tekniskadeltagarna själva ska för dendet krävsOm ut-att ansvara

ochfrån studiernavissarustningen riskerar stängaatt ute grupperman
utrustningmed sinsemellan olikadeltagarna kommerdet kan hända att

svårig-följd eller medmed kommunikationsproblemtill kursen som-
kursmaterialet.tillgodogöra sig det digitalaför vissa fulltheter att ut

deltagare måste kompenseras,dessa olikheter till någraIbland leder att
skriftlig,medinformationen måste kompletterasden digitala t.ex.att

kursledningen.uppstår föroch dubbelarbete
lånautbildningsanordnaren erbjuder sigandra sidanåOm att ut ut-

detta krav påden tillgänglig, ställerrustning eller på görasättannat
ialla, fungerainvesteringar för tekniken ska räcka tillrelativt attstora

tiden skaoch för den helautbildningssammanhangolika attsorters vara
ii praktiken omöjligtuppdaterad. uppfattasDetta sätta systemattsom

och konstantutbildningsanordnare med relativt brettandraför än ett
uni-IT-stöd,eller verksamhet medutbud distanskurser t.ex.annanav

kommunala studiecentra ellerhögskolor,versitet och störrestörre ar-
teknikenråd inte läget i dag,betsgivare. Andra har inte ärär närsom-

kontinuerligateknikutvecklingen innebär krav pådyr,jämförelsevis när
och verkarflesta utbildningsanordnare levernyinvesteringar och denär

ekonomiskamed snäva ramar.
det kanganska entydigt har visat,projekten däremotDet är attsom
deltaga-tredjevanskligt lita någonvisa sig änatt part,att en annan

IT-stöd. Delsska för kursenseller utbildningsanordnaren, ansvararen
dels föransvarsproblematiken då kompliceras ytterligare,för attatt en

inte alltid kan känna någotutomstående intressent störreantas en-mer
föreller ha tillräcklig kunskap kursenför just denna kurs omgagemang

tillgänglig.tillräcklig utrustningtill och görsrättattatt se

och tekniskIT-kompetens4.7 support -

deltagarnas och lärarnas

behov tekniskDeltagarnas datormognad och supportav

hakommunprojekt verkar allmäntha deltagit i DUKOMsAtt ett av
trilskande tek-eller mindre arbetsam kampuppfattats moten mersom

förutsättningar.ganska behagliga pedagogiska Detnik, under för övrigt
beskrivs i slutrapportema. Sättetungefär deltagarnas reaktionerså attär
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härhar för det uppskattats. Påarbeta på i kurserna sättmesta samma
riktlinjeruppfatta tydligahögskoleprojekten tycks deltagarnainomsom

tekniken har föri studiearbetet. Ochstödoch klar arbetsgång somen
föri början, detkrånglat, åtminstonedet ävenmestamesta senaremen

till och från.
medproblemenmålgrupper tycks intekursernasför fleraMen av

välmotiverad deltagare,roll.spelat någon EnIT-stödet ha större en per-
ideltarhögutbildadtekniskt kunnig,själv är som enpersonenson som

förutsättningarerbjuds rimligaönskar ocheller honkurs han somsom
lT-stödetklarar hanterastudier,kombinera arbete och ävenattatt av

projektensframgårdet ska.alltid fungerar Dettaintedet avsomom
slutrapporter.

Även förutsättningar,under någotstuderar ärden sämre somsom
fåsvårtvälmotiverad, harinte likaoch kanskestudievana attutan som

informationstekni-vid denintetill ochtiden räcka äratt van nyasom
ocksåmed IT-stöd.distansutbildning Detsigtillgodogöra sägsken, kan

tillföras kurser-fungerande stöddå måstei projektrapporterna, ettmen
projektentekniskt stöd.pedagogiskt och Isocialt,både ettett an-na -

hand-utvecklasstudiegrupper ochlokalastudietakten, inrättaspassas
deltagargrup-förutsättningar förskapa bättreledarrollen för att svagare

per.
hartill tekniskerbjudits. Tillgångenstöd harOch tekniskt support

sinagenomföramöjligheteravgörande för deltagarnassigofta visat att
ha planeratdock kursprojekt startadestudier. I utan attett man en

kunde inte hantera IT-teknikintroduktion. Deltagarnaförtid allsnågon
undervis-fråntid istället fickblev dennastödet och resultatet tasatt

och tillfördröjdesledde till hela kursenvilket i sinningstiden, attatttur
dagsdetigång med studierna innaninte hann kommadeltagarna attvar

meddåfick eftersommaruppehåll. Kursengöra startas sommarenom
från början.inplanerad redanteknikintroduktionen

utformas,och den skaska från, hurden tekniskaVar supporten tas
kommunerna intefinnsfråga. Inomhar visat sig öppenvara en mer

teknisk kom-tekniska stödcentra inrättade, i stället harsärskildaalltid
Till lo-kommunala organisationen.lite överallt i denfått letaspetens

kopplad,alltid minst ansvarig stödpersonstudiecentra fannskala en
ansvarsområdeutrustningen ingått i dennesden tekniskaäven ommen

Ochhaft teknisk specialkompetens.alltid han eller hon någonhar inte
studiegruppemasför de lokalalokale handledarenden ansvaratsom

funk-stödjandepedagogisk teknisktofta tilldelatsarbete har änen mer
teknisktillräckligfanns heller inte alltidberörda arbetsgivaretion. Hos

kompetens.
Framförinom projekten.åstadkommahel del har dock gåttEn att

börjanordentligt iIT-stödet introducerasviktenallt framhålls att avav
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kurserna. Tydliga instruktioner underlättar också och läraren självom
tekniskt kunnig och kan förmedla kunskapsin till kursdeltagarna,är är

förstås detta bra. slutrapportema framhålls hur viktigtI det fram-är att
för allt inte underskatta deltagarnas behov stöd. projekten harInomav

förvånats deltagarnas sinsemellan skiftandeså datormog-ävenman av
nad.

Lärarnas IT-kompetens och arbete

inom kommunprojekten har oftare haft tidigare erfarenhetLärarna av
IT-stödet själva distansformen. betyder dock inte alltidDetän attav

på undervisa via datorer eller bildkonferens, ellerprovat att attman
tidigare utvecklat infonnationstekniska hjälpmedel. detFör mestaman

det. har tekniken verksamhet.har inte Men ianväntman man annan
förklaring till varför lärarna generellt i dessa projektDet är ävensetten

kortvarigaupplevt färre och problem med tekniken deltagarna.änmer
för vald utifrån förförståelse,Tekniken det lärarnas inte iär mesta

hand utifrån deltagarnas.första
liten erfarenhet både distansformen ochMed vanligtvis attav av an-

flestavända IT-stödet pedagogiskt sammanhang, tycks de lärarei iett
lärarroll de känt till sedan tidigare.kommunprojekten ha valt en som

sällan högskoleprojektens,talas betydligt i dessa iDet änrapportermer
resultat IT-stöd och pedago-lärarroll utvecklats ettatt som avom en ny

få omtalas "den hand-modell. bara någragisk I rapporter nya
talas övergång till handledning, vägledningledarrollen", eller om en

beskrivningarna döma harökad lyhördhet i undervisningen.och Av att
DUKOM-projekten sällan uppfattats funda-inomlärargämingen som

ha eller mindre alltid harmentalt tycks gjortMånga mer som manny.
gången på distans och med IT-stöd.fast den härgjort,

finns rimliga förklaringar:sådana resultat minst tvåTill
flertal projekt ellerdet första eftersträvades i inteFör öppenett en
och ktmskapsförmedling under-flexibel lärare. Tonvikten på struktur i

ganska genomgående. därmed återska-visningssituationen Det somvar
ganska traditionell undervisningssitu-pades tekniska medier,via var en

med lärare ledde och lärde och elever lyssnade ochation, ut somsom
kommit till de struktureradelärde in. lärareFör en som en av mer

från traditionell undervisning har därmedDUKOM-kursema ingen an-
lärarbeteende.ledning givits ändraatt

dessutom lärarroll kan motiveras både IT-medietDetta är somen av
och distansformen några projekt ansågs exempelvis bildkonfe-i sig. I

struktur och lämna litet förrenstekniken kräva utrymmenoggrann
och andra talades hur distansformenimprovisationer, ispontana om

utlämnadoch den ensamhet den distansstuderande till, leder tillärsom
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problemsmå kan studierna. Dä tydligäven och klaratt stoppa anses en
vägledning nödvändig raka besked behövs för inte göraattvara en-

studieforrn onödigt krävande.tung
det andra, förekommerFör troligen redan handledarrollen inom

flera de utbildningskulturer finns representerade blandav som
DUKOM-projekten. flera projekt beskrivs hurI uttalat vuxenpeda-en
gogisk tradition dominerar den utbildningsmiljön, hur idéeregna om
reflexion, deltagarstyming, individuell anpassning och erfarenhets-
anknytning vägleder verksamheten. Man arbeta medär attvan vuxna,

hurhur lär och utbildning för bör utformas. Inomvet vuxna vuxna
folkbildningen finns denna kultur och antal universitetsinstitutioner,ett
kommunala bolag och komvuxenheter tillämpasig den. Ochsäger
vuxenpedagogisk sammanfallerteori i delar med handledarrollen,stora

denna beskrivits bland projekten. vuxenpedagogisktNär skoladsom en
lärare sedan undervisningsin i distansprojekt den härettupprepar av

upplevs inte arbetet särskilt eller annorlunda.typen, nyttsom
distansfonnenIT-stödet och kan tidskrävande. kravenDe storavara

förberedelser,på planering och den skriftliga kommunikationensamt
och individualiseringen, har gjort mycket lärartid gått åt. Dessutomatt

kompetensutvecklingenhar den tagit tid för den oerfame läraren,egna
för medden arbetat intemetbaserat undervisningsmaterial har detsom

kontrollera ochtagit tid uppdatera länkar och den undervi-att t.ex. som
bildkonferens harvia varit del arbete påsat tvungen att satsa extraen

administration bokning lokaler och sändningstider, kontrollav av-
dessa sällan ombokningar lokaleroch inte och sändningstider.av

distansundervisning med hjälpMen IT-stöd definitionatt av per
skulle tidskrävande utbildning, slutsatsingenän ärannanvara mer som
dras generellt bland kommunprojekten. Ibland den iställetanses
innebära mindre lärartid går åt. IT-stödet distansfonnenNär ochatt gör

kurserna kortare tid vanligt genomföra, distansfonnenän näratt tar att
vanlig klassrumsundervisning med långt driven individualise-ersätter

ring eller decentraliserade utbildningar kräver läraren iatt utsom reser
landet för undervisa, tid istället in. Tidsåtgången bestämsatt sparas av
den pedagogiska form väljs och eventuella besparingar beror påsom
vilken pedagogisk form ersätts.som
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och administrationOrganisation4.8

samarbeteExternt

kommunprojekten,förekommit i de flestasamarbete harExternt av
dem.fjärdedelarungefäri tre av

harsamarbetskonstellationemade olikaför hur settNågra mönster
olikaoch deantalet samarbetspartereftersomurskilja,svårtär attut

med harsamarbetatoch harorganisationerochinstitutioner var ensom
dockhögskoleprojekten kanmed sägasjämförelse attvarierat Istort.

fleraochomfattat flerför detprojektorganisationen attpartermesta
Medan hög-representerade.varitutbildningskulturersinsemellan olika

universitetinneburitharför detsamarbete attskolornas mestaexterna
härvarandra, harmedhögskolor samarbetat representantereller t.ex.

eko-föreningar,ideellanäringsliv/industri,förvaltning,kommunalfrån
statligaAMU,folkbildning,kommunala bolag,föreningar,nomiska

universitets-Utbildningsradion, länsstyrelser,utbildningsanordnare,
kommunalför-ochstiftelsergymnasieskolor,högskolor,institutioner,

projekt. Omochtiotal itillfalli någotbund ettettsamsats, sammaupp
blandningen ifall dendet i såurskiljas, såkan är storanågot mönster

sig.
konstellationer be-och heterogenahärarbeta i denAtt sortens stora

samarbetsparteretablerad praxis. Valetfleraskrivs dessutom avsomav
projektarbete,tillprojektarbetefråntill gång,från gångvarierakan

självändamål.beskrivs inte sällannätverksbyggandet ettsommen
allmän-kommunprojekten iinombeskrivssamarbetetSyftet med
syftadehögskolanhögskoleprojekten. Inominomhet änannatettsom

Olikasamverkan.pedagogiskhand tilli förstasamarbetetdet externa
förförutsättningarmöjligaskapa bästasamlades förkompetenser att

Bland kommun-utbildningar.genomförandeochutvecklingsarbete av
framträdan-likapedagogiska motiveninte deprojekten framstår som

isamla olikahandlatha intressenterverkar det härOftarede. attom
projektorganisationerna.

givits.projekteninriktningallt denframförförklarasDetta somav
vidareutbildningarochinneburit fort-hardemPåfallande många attav

Andra hareller arbetsplatser.särskilda yrkesgrupperförutvecklats
behov,regionalakommunala eller äveninriktningtydlig motgetts en

alltsåProjekten harbehov.arbetsmarknadenstonviktofta meddessa
tydligtochavgränsade målgruppermednyttoinriktning,haft klaren

angivna.regionala behov Vemellerarbetsplatsbehovdefinierade som

i projektensamarbetesammanhang allt9 dettaisamarbeteMed somexternt avses
gränsdrag-organisation. Vissaarbetar iintemellanägt sammapersoner somrum

förekommit.ningsproblem har
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skulle ha projekten, och vilketpå alltså tydligt ochnytta sätt,av angavs
därmed det också klart vilka projektens intressenter Dessa åter-var var.
fanns i projektorganisationen.

tonvikten bland de flestaMen kommunprojekten kommitäven om
läggas intressenterpå samarbete emellan, inte entydigt.att är mönstret

Även del iingått olika projektorganisationer förstai handparterom en
för organisation med intressen bevaka, harrepresentanter attsom en

också bidragit med tekniskt, pedagogiskt eller ämneskunnande tillman
projektarbetet. förekommer antal projekt det justDessutom där ärett
aktörernas olika kompetens motiv för projektorgani-angettssom som
sationen.

samarbetet beskrivs inte problemfrittDet lika blandexterna som
kommunprojekten bland högskoleprojekten och folkbildnings-som
projekten. goda intentioner och för det höga förväntningarTrots mesta
har projektarbetet här oftare lett till slitningar och problem. Islutrap-

exempel flera kulturkrockarpåporterna ägtges som rum.
har "tydliggjort skillnaderArbetet traditionell utbildnings-it.ex. en

kultur och traditionell företagskultur " skillnader ivisa påatten genom
på styrning och stringens i både utvecklingsarbete och kursge-synen

nomförande. de berörda projekten betonasI å sidan vikten attena av
lärare och andra projektmedarbetare har ordentliga kunskaper denom
arbetsplats miljöeller där den planerade utbildningen kommer attannan

andra sidan viktenå arbetsgivare arbeta med till-äga attrum, av som
räcklig framförhållning i planeringen kompetenshöjande insatser. Ettav
projekt har inneburit "En skolmiljö där sedan längeäven att man ar-
betat med kompetensinriktade kurser och motiverade studerande mötte

utbildarmiljä, där del verksamheten består olikai viastor atten en av
medier stimulera lågmotiverade människor till studier, folkbilda, attatt
bidra till kunskaperutveckla formella betygskrav. "att utan

andra projekt komplicerades arbetetI motsättningar inomett par av
den kommunala organisationen antingen mellan olika delar denav-
centrala kommunala förvaltningen eller mellan kommuncentrum och
berörda skolor och studiecentra i kommunen.runt om

Flera projektorganisationer har byggt högsko-samarbete mellan
lor och lokala kommunala studiecentra. några projektrapporter harI
detta beskrivits positiv erfarenhet, i andra arbetet ha inne-sägssom en
burit "högskolans regelbaserade anslagssystem" kommit kolli-påatt
sionskurs med "lokala behov". Både pedagogisk ekonomiskoch an-
svarsfördelning beskrivs från kommunalt håll problematisk. Mansom

högskolan inte i tillräcklig omfattning utbudt.ex. att anpassatmenar
och studieform efter de särskilda lokala behov gällt för den rela-som
tivt lilla och begränsade målgrupp funnits respektive ort.som



"kommunprojekten "-stöd 85Pedagogik och IT inomSOU 1998:57

kommungruppenstidskrävande ibeskrivs arbetetDessutom som
helhetsgrepp påhar det"För bådasamarbetsprojekt. organisationerna

medförtmåstkomponenterallautbildningens attgemensamt tassom
vadutveckling måstochtid för planeringlängre avsättas änavsevärt

studieme-innehåll ochsjälv bestämtochfallet dåvarit omenvarsom
del. "

utbild-mellan"Samverkananvänd tid.varit väldock haDet anses
Även"läroprocess.skilda kulturer sigmed iningsanordnare utgör en

regel ocksåibeskrivs detmödosamt,uppfattatsarbetet somsomom
projektgruppema sär-heterogenautvecklande. Deochgivande anses

i den fasutvecklingsarbetet, närinledningenändamålsenliga iskilt av
kreativitetarbetet kräver änochformulerasvisionerochidéer mer

samarbete.praktiskt

organisationeniförankring denochSamarbete egna

bestämsde olika intressentemamellansamverkanFörutsättningarna för
Även roll-hemma spelarsituationenprojektarbetet.självaiinte bara

organisationen.i denförankringinternaprojektens egna
uppmärk-regelslutrapportering ikommunprojektens störreI ges

inomsvårighetereventuellaåtsamarbetsproblemsamhet åt änexterna
indikationförstakan attorganisationen. Dettaden som ensesegna

frekventa.ellersärskilt svåraupplevtsinteproblemeninternade vara
projekten harpositivt;mottagandet mötts ettbeskrivsVanligen avsom

internaDirektavälkomnats.falloch i någrapositivt intresse rentav pro-
utbildningsanordna-fåbara någraegentligen störreblem rapporteras av

hjälpmedeltekniskautbildningskultur där inteväletableradmed enre,
smälter in.kursmodelleralternativamedförsökeller

hälftenUngefärprojekten bättre.andra intressenterHos avpassar
delarmeningi någonbeskrivs i slutrapporternaprojekten av ensom

traditionutveckling,med regionalarbetatraditiontradition; att enaven
traditionellerdistansmetodikoch/ellerIT-stödmedarbeta avatt enav

olikaledsprojektvidareutbildning. Andramed fort- ocharbetaatt av
nyligen inrät-nybildade lärcentra,enheterorganisatoriskanyskapade -

verksamheteller tidigaretraditioner attkommunala enhetertade utan-
med.kanttill eller kommaanknyta

motstånd ochinterntinte haverkar för detProjekten möttsmesta av
Metoderframtiden:iellerfortsätta påkommer sättannatettatt som

fört.ex.sammanhanginternt ianvändasutvecklats kommer att nya
delar detellersig fortsätter,projektet itillämpningar,kommersiella av

vidare.drivs
ochhålletallmäntfortsättningareventuelladock taletOftast är om

handlarförutsättning. Detframhållsekonomininternaden omsom en
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fortsättning beroende villig betala förnågonär äratt attpengar, en av
utveckling.den. sällan efterlyser medel för fortsattInte externaman

ofta projektets inverkanslutrapporterna har svårt pekaI att utman
för det har för tid, dels förpå övrig verksamhet, dels gått kortatt att

sprida vidareslutförts. finns knappast något resultatarbetet inte Det att
beskrivs inte heller alltid målsätt-Direkta slutprodukterännu. som en

betraktas iställ-et resultaten påning, inom flertal projekt stegett som
i verk-användande och distansformeri riktning ökat ITvägen mot av

tillämpa i sammanhangresultat omedelbartsamheten. Konkreta att nya
Utvecklinghoppades inledningsvis.knappast något som man ensvar

färdigt.utvecklingsarbetet blir aldrigtid och självatar
påverkan hardessutom ingen helstprojektI atttre menar man som

projektinternt. dessainte märkts mycket tvåProjektet har Iägt avrum.
bytt arbetemed respektive projektledareförklarar situationen attman

period.egentlig styrning underoch projekten därför lämnats utanatt en
ökat in-DUKOM-projektet ha skapatdet dockFör sägs ettmesta

ökad kun-Projektet har lett tillutbildningar.för den här sortenstresse
till ökadoch informationsteknik ochskap distansutbildning ävenom

myck-lärarnas medvetandeförståelse. "Datorn har kommit iin ettsom
för Öka kompetenshjälpmedel.bra inomLärarnas intresse sinattet

läng-kraftigt. onödigt ellerdetta område har höjts IT inte negativtär
nästlat medvetandet helare. "Distansmetodiken har organi-in isig i

följdprojekt ini-hela tiden. " har häntoch utvecklas Detsationen attnu
för den kur-DUKOM-projektet antingen utgjort modelltierats, där nya

inspirerat till och liknande satsningar.eller allmänt nyasen mer
projektorganisationenpeka påvanligtEtt närär attannat svar

diskuteras. för DUKOMbestående effekterDUKOMs Inom ramarna
samarbetsformerutvecklats ochhar nätverk stärkts, kanaler pro-nya

förutsättningar förhar byggts skaparInfrastrukturervats. somupp
framtida sprid-kanske framför allt förframtida utvecklingsarbete och

el-infrastruktur kanning denna utbildning. Dennasortens vara merav
och installa-från inrättandet lokala studiecentraler mindre fysisk, av

ochtion teknisk utrustning i dessa, till kontakter tagitsatt sam-nyaav
arbetsparter prova.ts.

Arbetet inom projektorganisationen

till-i projektorganisationen ha fungeratdet arbetetFör mesta uppges
alla dessa in-fredsställande, kanske inte alldeles smärtfritt. Medmen

ansvarsför-exempelvis behoven klarinblandade hartressenter av en
ef-delning blivit synnerligen märkbara.och planering Som sättett att

harinterna ansvarfördelningen,fektivisera arbetet och tydliggöra den
ochprojektorganisationenofta olika arbetsgrupper inomskapatman
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fördelat för teknik, organisation, metod, applikation respek-t.ex.ansvar
tive ämnesinnehåll mellan dessa. lösningDenna upplevs ha fungerat
bra i de flesta avseenden. Dock har den lett till ökade krav internpå
samordning och i något fall har motsättningar mellanuppståttäven ar-
betsgrupperna.

andra projektI sig ha underskattat just dessa behovmenar man av
planering och tydlig ansvarsfördelning. Arbetet har igångsatts utan att

och ansvarsområden definierats tydligt och långsiktigutanvars ens
planering. Då projektarbetet kommit innebära hel deläven ovän-att en
tade framförmotgångar, allt problem med teknikstödet, har brister i den
inledande planeringen ytterligare. Försenade leveranseraccentuerats
och tekniska lösningar inte hållit för vad ursprungligen utlo-som som

har minskat tidsutrymmet och ökat på och iprojekt-vats pressen var en
organisationen.

Projektorganisationen har varit avgörande för genomfö-projektens
rande på andra något fall genomfördesI exempelvis utveck-även sätt.
lingsarbetet medlemmarna i ekonomisk förening. Dock kundeav en

föreningeninte betala särskild hög ersättning för arbetet och enskildaut
medarbetare kände sig tvingade prioritera andra verksamheter föratt att
kunna försörja sig. Liknande svårigheter uppstod där allai projektett
inblandade lärare arbetade på olika skolor. pri-Lärarna tvungna attvar
oritera sina ordinarie lärartjänster och det blev därför finnasvårt att

projekttid.gemensam
Utvecklingsarbetet har överhuvudtaget ofta visat sig tidskrä-mer

vande oförutsedda svårigheter har uppstått och slutproduktenän väntat,
har inte blivitännu vad hoppades på. behövs utveck-Detman mer
lingsarbete innan det finns fungerande produkt och det behö-en anses

någon beredd på fram den.är att satsa att tavas som pengar
En komplikation inom kommunprojekten kan troligen ock-annan
denså begränsade erfarenheten arbeta med distansutbildning haattav

varit. Arbetet har fått inledas med medarbetarna förgått kurseratt att
lära sig vad distansutbildning och hur den lämpligtvis genomförs.är
Projektorganisationen har inte alltid innehållit tillräcklig pedagogisk
kompetens intressenterna tycks haftha klarare vilk-uppfattningar om-

utbildning vill ha och varför, och erfarenhet tekniskadeen man mer av
hjälpmedel funnits tillgängliga, vilken kursmodellänsom om som
skulle kunna användas för projektetsuppnå syfte val-och för detatt ge
da teknikstödet lämplig pedagogisk inramning.en
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rutinerregler ochAdministrativa

sigvarit vanligastkommungruppen använthar inomDet att avman
antagning,för rekrytering,organisationeradministrativaordinarie

upplevtsexamination. hareventuell Dettaochkursadministration som
skäl.arbetsbesparandeinte såändamålsenligt, annat rentmest avom

och itill merarbetelederlösningarorganisatoriska ettgärnaNya par
alltså ställtochhandledningpådärprojekt storasatsat resurserman

hållaviktenbetonas justundervisande lärarna,de attkrav påstora av
riskerakursgenomforandet. Attsjälvautanför attarbeteadministrativt

i någotsituation. Intei sådandumtmerarbetesigdra på extra envore
administrati-stridstått ivalt lösningar gängseprojekt har motsomman

arbetssätt.va
någonihämmatskursutvecklingeninte betytttroligenharDetta att

administrativadel olikafunnits heldeteftersomutsträckning,större en
samlaskunnatprojekt harochmellan.välja I t.ex.ettsystem att samma

ochkomvuxenhetlokalfolkbildning,bådefrånrekryteringskanaler ar-
kunnathar vid behovurvalsprincipemaochbetsförmedling anpassas

valmöjlighetergivits olika närocksåharenskilda kursen. Detefter den
ska läggas-kursadministrationförprojektetgällt idet ansvarsomvar

det harochföljaspraxis skaadministrativvilkenoch därmed som -
ellerexaminationförparallella principertillmöjligheteribland skapats

projekt.i ochbedömning ett sammaannan
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Pedagogik och5 IT-stöd inom
folkbildningsproj ekten

5.1 Pedagogiska idéer

Med mycket få undantag hör de pedagogiska idéerna folkbild-inom
ningsprojekten hemma inom folkbildningens pedagogiska traditioner. I
det avseendet projekten homogen mindreEtt antalutgör en grupp. pro-
jekt innehåller influenser från högskolan "den pedagogiskaäven -
uppläggningen skulle helt sammanfalla med uppläggningen på hög-
skolan" och det reguljära skolväsendet, för det handlar detmestamen-

folkbildning, distanspå och med IT-stöd, fortfarandegöraattom men
folkbildning.

Påfallande ofta beskrivs DUKOM-projektet dessutom för-ettsom
förnyasök antingen studiecirkelpedagogiken eller folkhögskolepe-att

dagogiken. vill "utveckla studiecirkelns arbetsformer,Man bredda
pedagogiska kompetensen, finnaden kursmodeller, "utvecklanya pe-

dagogiken överlevnadsfråga för folkhögskolan", finna kom-etten-
plement till traditionellt folkbildningsarbete, värdera tekniken och dess
framtida och aktuella möjligheter folkbildningeninom och överhuvud-

tiden"utveckla med den tekniken. tiderNya kräveritaget oss nya ny
folkbildning, distansform ochi med hjälp informationsteknik.t.ex. av

förnyelsen och utvecklingen ska helstMen inte innebära folk-att
bildningens grundläggande pedagogiska traditioner ruckas. Principen är

det ska pedagogik på distans i närstudierna, dvs.att ettvara samma som
demokratiskt arbetssätt fokusmed på deltagarstyming "gruppens-
självständiga målformulering och utvärdering", gruppkänsla, delaktig-
het och kollektiv kunskapsutveckling "utbyte erfarenheterav som-
leder till kunskap uppstår Några projekt väljer i stället tala iatt att

problemorientering och flexibilitet och i projekt tillämpastermer ettav
pedagogik kallas by and Reflecting"."Learning Doing Oavsetten som

benämning ställs dock alltid den kollektiva läroprocessen ochnästan
deltagaransvaret Individuellti lärande och enskilt studiearbetecentrum.
lyfts fram sällan. den starka betoningenI det kollektiva lärandetmer av
avviker folkbildningsprojekt dessutom från de tidigare tvågruppen
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antingenlärandet för detindividuelladär det mestaprojektgruppema,
Deltagar-kollektiva.framför deteller prioriterasbetydelse,jämställts i

andra.dock meddelarfokuseringen man
behovmålgruppensfolkbildningsidealenmed ävenParallellt anges

folkbildningsprojek-Blandprojekten.planeringenvidcentrala avsom
studiehinder.för detnyckelordetmålgrupper mestatilltänkta ärtens

begrän-studiemöjlighetermänniskoralltidhandlarDet nästan varsom
kortutbil-invandrade,glesbygdsboende,handikappade,de ärattsas av
utformadtraditionelltdelta iskäl har svårtandradade eller att merav

Även prioriteradarbetslösafolkbildning. ärellerutbildning vuxna en
Majoriteteneftersattatalasprojektrapportemamålgrupp. I grupper.om

för dessa.tillgänglighetutbildningensökapåinriktasprojekten attav
utvecklingsnivåpersonligkunskapsnivå,vilkenpåoberoende"Alla,

glesbygdsprojektdominerarurvalDUKOMschansen." Iskaosv.,
handikappade.föroch kurser

bild-ellergenerella kunskaps-påriktats inprojektenIbland har mer
bildande ka-allmäntvaritdem harhälftenUngefärningsbehov. avav
utbildnings-cirkel frånellermodifierad kursdetraktär, för mesta en

varitprojektenfall harandra nytto-utbud.ordinarie Ianordnarens mer
längretänktdelutformats stu-haroch kursernainriktade enavsom en

till fortsattadeltagarnamotiveratillsyftathar antingen attdiegång. De
för vissbehörighettillellerstudiertidigarekomplettera attstudier, ge

utbildning.till högreellerexamen
eftersatta.utbildningsmässigtdock intemålgrupperAlla tänkta är

förockså,förekommervidareutbildningskurser t.ex.ochfort-Rena
kunnande,breddabehöver sittvård och"...kvinn0r inom somomsorg

folkbildnings-arbetsmarknaden." Ipåattraktivafortsattför att vara
och hög-journalistervårdpersonal, lärare,harkurserprojektens även

harvidareutbildningskursemaochfort-deltagit. Iskolestuderande
individualise-ökadmedvanligtvisfolkbildningsidealen tonats enner,

nödvän-bedömtsharanpassningenindividuellaresultat. Denring som
hel-parallellaheltidsarbete,studiehinderdeövervinnafördig att som

arbetsti-oregelbundnaellerutbildningsanordnarehostidsstudier annan
der innebär.

modellerPedagogiska5.2

spridningpå rumsligökadFokus

meningnågonikännetecknasfolkbildningsprojektenflestaDe enav
studiemöjlig-förbättraambitiondvs.ambition,kompensatorisk atten

ibetyderDeteftersattautbildningsmässigt attförheterna mangrupper.
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många projekt inriktat sig på i första hand utveckla kursmodelleratt
lättare tillgängligaär vad studier inom detän vanliga utbudet är.som

skaKurserna möjliga delta i bor i glesbygd,ävenatt t.ex.vara om man
inte studievan eller har fysisktär eller psykiskt handikapp. detett För

har detta inneburit utvecklingsarbetet inriktatsmesta på skapaatt att
förutsättningar for sprida utbildningen i rumslig mening- fysiskt,att
praktiskt, i landet till ställen och där andra studiemöjligheterut orter
inte finns.

sällanInte har utvecklingsarbetet bestått i distributionssättatt nya
för redan existerade utbildningar. Med hjälp distansöver-provats av

bryggande teknik eller metoder har kursen i fråga flyttats fysiski
mening, antingen till studiecentra eller lokala utbildningsanordnare på
olika eller hem till deltagarna. kursenMen i sig har i övrigt oftaorter,
liknat sitt original, med innehåll, lärare och litte-samma samma samma

eller studiematerial, möjligen kompletterat med särskilt materialratur
för distansversionen.

gtidsmässigaDet oberoendet har betonats mindre. Många kursmo-
deller har visserligen innehållit perioder då lärare och deltagare inte
träffas och då visst studiearbete i avskildhet efteroch individu-ägt rum
ellt gottfinnande. samtidigtMen har studierna för det också inne-mesta
burit fast antagning, dead-lines, fysiska träffar, grupparbeten andraoch
tidsbundna aktiviteter studiearbetet tidsmässigt.styrtsom

Fysiska träffar minskar öppenheten kan inte undvarasmen

Mötena beskrivs centrala i de flesta folkbildningsprojekt. kanDesom
virtuella och textbaserade: "Att något textbaserat behöver inte iärvara

innebära hinder för människorsig Om tänker påett mötas.att man
betydelsen kärleksbrev eller blir det uppenbartpoesi vilken styrkaav
och möjlighet till kan finnas "imöte texter.som

för detMen det de fysiska träffarna lokalt eller centraltärmesta som
beskrivs oundgängliga. "Vi direktkontakten med lära-tror attsom
re/handledare nödvändig för vår målgrupp, dagsläget tek-är isom ser
niken hinder möjlighet. " Generellt har träffarnaänett settmer som en
både förekommit oftare och pågått längre bland folkbildningsprojekten

bland övriga. Ibland har det ingåttän träffar varje vecka- efter studie-
cirkelmall och i andra fall har träffarna inneburit deltagarna bottatt-
på internat enligt folkhögskolans traditioner- och umgåtts flera dagar-
i sträck. baraI några enstaka projekt har deltagarna inte haft någon
fysisk kontakt alls med varandra.

Tonvikten fysisktpå tillgänglighet i många projekten har alltsåav
inneburit det den geografiska spridningen utbildningenatt är av som
prioriterats, inte det fysiska oberoendet. mindre antal projekt kriti-I ett
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valt distans-i dessaDeltagarna hadeträffarna.de fysiskaserades också
oberoendestuderaoch för kunnaslippaförformen just attatt avresa

andra.
betydelse.pedagogisk Isocial ochbådeTräffarna har getts enen

kurs-introducerafördeharkurserna använtsinledningen även attav
där lära-tillfällenframför allt har deteknik,innehåll och setts sommen

förutsättningarför skapavarandra,kännakan läraoch deltagare attre
"Dekursen.kunskapsutveckling i den fortsattaochkommunikationför

viktigastånd denfå tillbetydelsefulla förobligatoriska träffarna är att
"distansaktiviteten. Idärmed den högaochsammanhållningensociala

andrade tvåfolkbildningsprojekten frånavvikeravseendethärdet
kommunprojekten haroch blandhögskolanBåde inomgrupperna.

slag, dvs.olikagrupparbetenåtför detträffarna ägnatsmesta av
studie-ochfolkhögskolomasskrivuppgifter. Iolikakringsamarbete

samtala.ochför diskuteraträffatsiställetkurser harförbundens attman
under-varit grunden ägnatsdessutom mötenaSamtalet har även om
i folk-konsekventbetonasSeminarieformenform.visning i någon mer

i andras.kursmodellerbildningsprojektens än
seminarieliknandeprojekt deni någotdessutomifrågasättsDet om

med lärareåstadkommamöjligallsdiskussionenanalytiska äroch att
få igångska fungera måstedet"Förskilda åt.deltagareoch att enman

di-eftersomenkeltlåter intediskussion. Detta sig göraspågående
effekt påhämmandemån harochtid vissfrihet istansformens i enrum

"problematiserande frågorna.ställa demöjlighetlärarens rättaatt
gruppkommu-förförsta handalltså ianvändesträffarnafysiskaDe

kunskap. Detutvecklavia samtaletsyfteisocialnikation attsamvaro-
kol-förförutsättningarför skapaanvändesdeocksåbetyder attatt en

både jäm-de förekomoch eftersomdeltagarna,blandlektiv läroprocess
kollektivadetlånga tiderjämförelsevisunderofta ochförelsevis gavs

totaltlärandet stort utrymme.sett
förutsättning-för skapaytterligarepåhar sättKurserna attanpassats

projekt harsamtligaläroprocess. Nästankollektiv t.ex.för ge-enar
det harochkursstartoch haftantagningnomfört fast manen gemensam

inommindre studiegruppermöjligt bildadetgjort bl.a. för göra attatt
kursen.

kursträffarnaunderFolkbildningspedagogik i regel

istudie-framför alltlärandet harkollektivaTräffarna och det ägt rum
di-studiecirkelpedagogikprojekt harflestade allracirkelform. I per
destudiecirkelvis understuderat påinnebärakommit attattstans man

självasällsyntdistanskursen.i Detingåttfysiska träffar är attmersom
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studiecirkeln genomförts på distans- med lärare och deltagare skilda åt
tid och/ellerav rum.
Cirkelpedagogiken har därmed oftare gjorts till inslag i distans-ett

pedagogiken tillämpas under intemötena uttalat änsom men annars--
till integrerad del. Detsamma gäller för folkhögskolepedagogiken.en

detFör har denna tillämpats vid särskilda tillfällenmesta i kurserna,
under träffar och vid vissa undervisningsinslag.t.ex. sällanMer denser

ha tjänat modell för kursen i sin helhet.ut att som
I del projekt där samarbetat aktörermed utanför folkbild-en man

ningen tycks studieförbund och folkhögskolor ibland ha kommit att
tjäna distributionskanaler och/eller lokalt stöd i kursmodellermer som

formulerats andra. I sådant projekt sökte frånettsom t.ex.av man en
folkhögskolas sida samarbete med två etablerade anordnare di-av
stansutbildning. Tanken använda samarbetet för själva läraatt attvar
och för utveckla den pedagogiska traditionenatt draattegna genom
lärdom andras erfarenheter. Resultatet blev dock inte riktigt detav av-
sedda. praktikenI korn samarbetet innebära folkhögskolan till-att att
lämpade två olika pedagogiska modeller kändes både främmandesom
och omöjliga påverka.att

I några fall har dock kursen i sin helhet liknat vanlig studiecirkelen
eller vanlig folkhögskolekurs. Distansinslagen har då i regel beståtten

IT-stöd för skapa kommunikationsmöjligheteranvänts medattav som
utanför cirkeln eller kursen.personer

Eller så har i och kurs studerat ibåde cirkelform ochman en samma
folkhögskolefomi. tvåDe folkbildningstraditionen hargrenarna av
kombinerats, för det så deltagarna studerat isätt studiecir-mesta att
kel lokalt och i mindre för sedan träffas allihopa för inter-attgrupper,
natvistelse och studier på folkhögskola vid några tillfällen under kur-

gång. detFör har detta fungerat bra. I någon kurs upplevdemestasens
dock deltagarna de två studieformerna konkurrerande. tyckteDesom

det hade räckt studera detatt i studiecirkel och för-att sättet-ena -
stod inte riktigt vad folkhögskoleinslagen bidrog med.

Strukturerade studier med för diskussion och visstutrymme
deltagarinnytande

mindreEtt antal folkbildningsprojekt har arbetat med uttalat fri ochen
flexibel kursmodell. I kurser ansåg sig exempelvis inteett par man
kunna förutsätta teknikstödet skulle gå använda på i förvägatt att ett

eller planerat friaDen uppläggningenavsett sätt. motiverades där av
"teknikens dagshumör och lärarens IT-kunskap begränsadeLärarnas
erfarenhet distansutbildning skäl i projekt, därett annatav angavs som
tanken bakom den lösa strukturen låta lärarna sig fram tillattvar prova
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kursmo-flexibelvaldeprojektAndradistansmodell.fungerande enen
bördistansutbildning"Varjeövertygelse:pedagogiskdell ge-mer av
omfång,ämnesinriktning,förutsättningar,deltagarnasefternomföras

planerasdistansundervisningbörDärförDU/N Uavvägning etc.
flexibelt. "mycket

kursmodellerdehardöma ut-beskrivningarna ävenattMen somav
hel delinnehållitallmänhetifolkbildningsprojekteninomvecklats en

studiematerialetskriftligadetbeskrivsprojektflerastruktur. I t.ex. som
till linjärtankarnamaterialet leder"Omstyrande.därmedcentralt och

problembaserat,till blidetsvårtdetmetod att meratt styraär mer
"forskande.

folkbildningsprojektenemellertidbeskrivs merI somrapporterna
studiesituationen.självastrukturerade istruktureradefysiskt än som

för detochharStudiehandledningar/studieplaner/arbetsplaner använts
studiecirkelsätttraditionellt"Påkurslitteraturbestämdävenmesta -

och kom-träffar,förramplanering sinade flesta gjorthar engrupper
genomgåendelikaintestudietakt"mit överens mengemensamom en -

ellerplanerförbestämdafunnitsdärOchprojekt.i andra även omsom
möjligavaritde hagenomförande, tycks attstudiernasföranvisningar

vid behov.frångå
varitoch planerkursbeskrivningar rentavdelmöjligtDet är att en

deltagar-kurserTill fleratolkningar.förochalltför öppna uppgesvaga
arbetsformerinnehåll ochföreställningaroklaramedkommitha omna

förväntningar.olikaväldigthaftsinsemellandeandra haroch i
hafolkbildningsprojektDUKOMsdocktycks upp-Sammantaget

all-folkbildning ivadplaneradei förvägstyrda och änfattats mersom
ocksådettabeskrivsprojekt,andraiPåmänhet sätt somär. somsamma

ochförberedas ävenmåsteTeknikanvändningennödvändighet. nogaen
planerasmåstearbetsuppgifterenskildaochsjälvstudierdeltagarnas

del-"Organisationvanliga kurser.idistansomsorgsfullt på än avmer
måsteständigtnågotstudiegrupperelektroniska äri upp-somtagare

Överhuvudtaget kurs-måstehåll.kursledningensfrånmärksammas
ochrolluppmuntrande inteochdrivandeaktivmycketledaren inta en

själva. "skötatillkursdeltagarna sigsläppa att

IT-Stödet5.3

pådet använtsoch sättetvaltsIT-stödDet somsom
folkbild-inomdialog/interaktionförhuvudsakiIT-stödet har använts

and-tvâdeinomentydigt härtydligt, änMönstretningsgruppen. är mer
ellerförmedlaforteknikensällan har använts attMergruppema.ra
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kunskapsstoff och endast i undantagsfall admi-har kursernapresentera
nistrerats den vägen.

vanligast använda elektroniska mediet har kommitDet därmed att
bli den enskilda datorn, kompletterad med modem och försedd med
tillämpningar för framför allt datorkonferens, för elektroniskävenmen

web-baseradoch kommunikation, dator-CuSeeMepost t.ex.som
baserad bildkonferens och Infovox talsyntes. First Class gjordes220
tillgängligt via försorg och blev därmed den användaDUKOMs mest

inteför just datorkonferens. datorkonferenssystemetNärprogramvaran
skriftliga brev,fungerat, har det eller kompletterats medersatts e-post,

eller vanliga telefonsamtal.fax
kun-använda IT-stödet för förmedling eller presentationAtt av

detskapsstoff, undervisande medium, har varit ovanligt. Närsom mer
detdatorerna och datorkommunikationen, har dessa förgäller så t.ex.

sökningarvarit försedda med web-läsare, med möjligheter tillmesta
informationsinhämtning via internet. Och databassökningar ochoch

visserligen de harandra sökningar på webben har förekommit, men
tilldelats framträdande roll i respektive kurs.knappast någon Mest

förtycks de ha tjänat tillfällen för deltagarna på tekniken,prövaattsom
projekt och webbenlära hur det går till. några har emellertid datornIatt

lärosituationen. projekt valdeintegrerat del Ettanvänts avmer som en
erbjuda språkkurs i form mallar lagts i data-t.ex. att av upp enen som

internet. Mallarna innehöll övningar flera ochbas på på nivåer anpas-
efter allmänna pedagogiska riktlinjer för undervisning isades mer

språk. kurs virtuell skrivarcirkel publicerade delta-I en annan en- -
och analyserade alster uteslu-sig, diskuterade och andrasgarna egna

tande via internet.
Bildkonferens i de flesta kommunprojektenförekom av som en

del i undervisningen på distans. Deltagarna samlades lokala studie-på
där de lyssnade föreläsningar och handledning och in-påcentra gavs

struktioner via bildkonferens. Och lokala samlingar före-har sagtsom
kommit i majoriteten folkbildningsprojekten, här har träf-även av men
farnas funktion varit har lokala träffar i första handHären annan. an-

för arbetet lokala studiegrupper.i har träffatsManvänts öga ögamot
för samtala och diskutera med varandra och med sin lokale handle-att
dare och då har bildkonferenser bara sällan ingått. projekt harnågraI
de för överföring föreläsningar och i andra förnågraanvänts attav
koppla ihop den lokala studiegruppen med ellerandra studerande en
handledare på totalt har inte bildkonferensteknikenMenort. settannan
utnyttjats i särskilt utsträckning.stor

folkbildningsprojekten har först och främst skriftligt materialInom
kurslitteratur och studiematerial. betyderDetanvänts annat t.ex. attsom

4 I8-0930
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och isällan i undervisningen i fem projektharCD-rom använts mer --
CD-romtillämpning fram.endast dem har arbetatsett av en egen

bland folkbildningsprojektenhar det varit vanligareDäremot än
undervisningenförinspelad video del ibland andra användaatt som en

telefonkon-kommunikation. Videofilmer ochkonferenstelefoni föroch
oftaungefär lika CD-rom.ferenser har använts som

lösning-tekniskaprojekten nöjda med deförklarar sigdetFör mesta
eller skulleändamålsenligt och bra,har fungeratvalts. Teknikenar som

harden fungerat tänkt Detdetha kunnatåtminstone göra var.somom
förekommitTekniska problem hargjort.inte alltidden däremot

har varit besvärligt.och detdiskuteras i avsnitt 5.5
medförsettsteknikintroduktion ochmedkurser inlettsI ensomsom

detlösningarna dock förde tekniskaharfungerande IT-support mesta
tillfällefungerar ochtekniken baraOchfungerat till slut. attgesomom
folkbildnings-inom de flestatill, skullearbetet gånggöra manenom

till.tekniska lösningar gångvälja likartadeprojekten inte tveka att en
ellersärskiltföreslås sällanförändringareventuella är storaDe som

distansformensteknikens ochtänja påhandlaromvälvande. De attom
hittills gjortsvadoberoende litefrihet ochmöjligheter till änmer som

till någonprojekten skulle ha övergåttpraktikenoch innebär i sortsatt
ochöppenhetför skapaframför alltweb-baserad teknik, störreatt

skulle haförändringarAndrakommunikationen.snabbhet i ge-som
i densaknatsenstaka funktionertillföranomförts innebär att nuva-som

möjlighetenprojekt efterlystesIT-stöd: någrarande kursens I attt.ex.
layoutmöjlig-datorkonferenssystemet, bättrevaldaoff-line i detarbeta

iandra villechat-funktion.effektiv Iochheter ett manparmeren
textbaseradinte baraljudöverföring ocharbeta medframtiden kunna

ochbild-både ljud-,där påprojektkommunikation. I provatett man
ochBåde läraresig däremot.kommunikation ångradetextbaserad man

kommuni-tekniken i kursen eftersomproblem medfickdeltagare stora
gångskullekursfullt utbyggt. Omkationsnätet inte ges ensammavar

därför väljaerfarenhetenprojektledningen vistill, skulle att ar-av --
kommunikation.textbaseradendast medbeta

IT-stödMotiv till valet av

frånförsökt bortsefolkbildningsprojekten harmindre antalI ett manav
möjligtså förutsättningslöstoch i stället letattidigare erfarenheter som
kursendenskulle kunna tänkaslösningarefter tekniska egnapassasom

valdeskursmodellemaweb-baseradede heltcirkeln.eller I t.ex.aven
ochsnabb in-"Kommunikationenför internetteknikstödet äröveratt

och möjlig-snabbtUtvecklingen gåröppna mediet.detärternet mest
kommeroändliga. Nyadetheterna i närmaste,är, oav-programvaror
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brutet de bliroch och användarvänliga. elevernaAtt användermer mer
för kursen möjliggör också skaparinternet länkar till mycketvi in-att

platser stimulerar och påskyndar inlärning.i sin "Detressanta tursom
huvudsakliga motiven handlade hänga med den tekniskaiatt ut-om
vecklingen och tillvara de möjligheter den teknikenatt taom som nya
erbjuder för skapa studieförutsättningar. Ett projekt valdeatt annatnya
komponenterna IT-lösning försti sin och främst för de skulleatt
komplettera varandra i teknisk/pedagogisk Telefon,mening. fax, konfe-
renstelefon och datorkommunikation valdes för skapa förutsättning-att

för både enskild kommunikation och gruppkommunikation, bådear
skriftlig och muntlig kommunikation och både simultan och asynkron
kommunikation.

andra projekt utgångspunktema annorlunda:I "Vi visste ingen-var
vilka eventuella alternativ fanns. " pedagogiska beho-Deting om som

långttillgodosågs så detta lät sig med tillgänglig tekniskgörasven som
kunskap.

Eller långt detta lätså sig med tillgänglig tekniskgöras utrust-som
vanligast motivet till välja viss teknik tycks haning. Det varitatt att

på tekniken fråga tidigare, den funnits prak-antingen iprovat attman
tiskt tillgänglig den eller den bedömtsi organisationen, attegna vara
tillgänglig för de tilltänkta målgruppema. Andra skäl ärangetts attsom
den tekniska lösningen ska billig, tillförlitlig och enkel användaattvara

för både deltagare och lärare. realistiska lösningar söktsDet iär som-
första hand, lösningar tänkta praktiskt genomförbaraär attsom vara
och hanterbara.

IT-stöd och pedagogisk5.4 modell

folkbildningsidéalenHoten mot

IT-stödet har projekten ambitioneni majoriteten medanvänts attav
återskapa folkbildning på distans. flera projekt har dettaI också visat

fullt möjligt. kan behålla folkhögskolepedagogiken di-sig "Man i
stansutbildning målen för utbildningen desamma. Distansutbild-ärom

och bara två verktyg bland andra.IT "ning år
Andra ställer sig tveksamma och det flera olikagörmer man av

skäl. orsaker till distansformensTre ökade krav påäroro som anges
planering och styrning studierna, den för det begränsademestaav
gruppkommunikationen elektroniska medier detvia och minskade ut-

för fysiska möten.rymmet
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DUKOM-projektenallmän erfarenhet blandtycks ha varitDet atten
struktur ochkrav på planering,distansform ställer högreIT-stöd och

allmänhetvad utbildning ilärosituationenstyrning i gör.än
kun-handlatbäst dehar fungerat"Utbildningen i avsnitt om rensom

elektroniskaundervisning viaUpplevelsenskapsförmedling". är, att
jämförelsevisoch deimproviseras framlåter sigmedier inte ävengärna

deldeltagarnasoch ensamarbete försjälvstudierinslagenstora av
genomförbara. Des-praktisktordentligt förorganiserasmåste görasatt

beskrivs dessutomi planeringenordning och redapåkravstörre somsa
svårtfolkbildningsstraditionen. Det atthot antas t.ex.mot upp-vara
till studier ochförhållningssättaktivtkritiskt ochtill sakligt,ettmuntra

i förvägbestämtagerandeoch lärarnasdeltagarnaskursinnehåll ärom
ochStruktureremellankommunikationen democh är stu-ensparsam.

med deltagar-rimma dåligtkani förväg,bestämtsdiegång ävensom
iproblematisktvilket förståsdeltagaraktivitet,och stu-fokusering är en

två deoch aktiva medverkanbehovdeltagarnas ärdär justdieform av
bärande principerna.

distans intepåfolkbildningskurserdärmedblirmöjlig slutsatsEn att
förväg.hårt istruktureras såska

lyckad lösning.visat sigalltidheller intehardettaMen envara
styrningochstrukturnämligen ocksåerfarenheterProjektens är att utan

emellankontakten deltagarnaochstuderandeaktiviteten atttenderar
dåkollidera,folkbildningsarbete kan"Distansutbildningminska. i

del-måttfrivilligt medochfrån frittutgårfolkbildningen stortett av
medbästfungeratprojektet hardetDU ivitagarstyrning. settsom

mellan-finnasäkertutbildningsplaner. gårDethårt styrdaganska att
påtaglig. "kollisionerrisken för ärvågar, sagtmen som

ochvarandrameddeltagarnaalltsåstyrning slutarUtan prataatt en
samtidigtintet-folkbildningspedagogiken gårbärande idé inom om

gruppkommunika-tycks hämmastyrning i sinalltför stark tursom en
andrationen på sätt.

uppmärk-folkbildningstankenmöjliga hotettredjeDet mot som
försvinnerträffarnade fysiskariskenprojekteninom är attsammats

centralabeskrivsträffarnafysiskadistansformen.med De som
socialpedago-byggertradition, påpedagogiskafolkhögskolors ensom

detmycketlärandeform"- ochdetgik, med mot-nära mötet avsom
existeratycksinformationsteknikochdistansutbildningstånd mot som

träf-åsiktenprojekten på justgrundas enligtfolkbildningen,inom att
till färreledaDistanspedagogikenundvara.omöjligafarna är att anses

iundantaggruppinteraktionen pådärmed tilloch sättsäven attmöten
studierna.

till vissDUKOM-projekten stödjer dessutomfrånErfarenheterna
varit de till-fysiska träffarnaprojekt har defleradel sådana farhågor. I



SOU 1998:57 Pedagogik och IT -stöd folkbildningsprojekteninom 99

fallen då deltagarna överhuvudtaget talats vid eller kommit i kontakt
med varandra.

projekt det minskadeI antalet träffar bidra-ett annat attmenar man
git till skapa god stämning i studiegruppen. gick långDå det såatt en

mellan deltagarna verkligentid gångerna, glada få påöver attvar ses
riktigt ibland.

svår få igångGruppkommunikation via IT-stödet är att

kommunicerar viavanlig erfarenhet deltagarna inteEn är att spontant
datorer.

ha litat alltför på deltagar-projekt sade sig mycketI t.ex. attett man
normalsjälva skulle initiativ till datorbaserade diskussioner. "Ita enna
elektro-detta självt, "Att diskuteracirkel sigsig spontantmenger av

in-intelika självklart". Deltagarna upplevdeniskt inte ämnetär som
ingenför och det fannsdiskutera, ansågsatt stortressant gruppen vara
Ävengällt generellt.samtalen. hardrog igång Samma mönstersom

justvarit inriktadefolkbildningsprojekten, i allmänhetbland motsom
dator-kollektiv kunskapsutveckling, hargruppkommunikation och

"...kontakternavarit individuell,kommunikationen i första hand via
enskildochkommunikation mellan lärarenhardatorn varit enmer av

fora däri de elektroniskaAktiviteten har varit lågdeltagare." öppna
inlägg.delta och kunnat läsa varandras Da-samtliga deltagare kunnat

främst hadeltagarna emellan verkar dentorkommunikationen ägtäven
viaoch i slutna former,mellan två t.ex. e-post.parterrum

datorbaseradeaktiviteten kan denförklaring till den lågaEn attvara
i kursemashar gjorts helt oundgängliggruppkommunikation sällan

materialet för-komplement till det målstyrdauppläggning: "Som ett
med frågor och kommen-kontinuerligt kommaväntades deltagarna att

frågelådan. skulle bli behovsstyrttill den Det etttarer gemensamma
behandlaGruppkommunikation fördialogform... "komplement i att

önsk-det överkursangelägenheter har för varitmestagemensamma -
värd inte nödvändig.men

de haft svårtprojekt förklaras deltagarnas beteendeandraI attattav
och dess-osäkra sin språkliga förmågahantera datorerna, varit på egen

ansågsuttrycka sig skriftligt.varit överhuvudtaget Deattutom ovana
tyckeroffentliga skrivaktiviteter. "Dessutomdärför välja bort jagmer

språkligledare och lärare hittadet heller lättinte rättär tonattatt som
hurtfrisktslirar på banan mellan detsammanhang. Mani vissa var-

"byråkratsvenskan känns detdagliga talspråket och som.
distans-förklaras den låga aktivitetenytterligare andra kurserI av

sedanförindividualiseringen. först arbetaformen och Att attensam,
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sitt och möjligasina tankar och arbete synligagöra attatttvungenvara
övermäktiga krav den enskilde.innebära påläsa alla, kanav

upplevt teknikenpå bildkonferens, hardeltagare,Andra provatsom
gruppkommunika-särskilt lämplig föroch därmed inteopersonligsom

valt "Istudier de självainte i dention åtminstone sortens ensom-
tyckteoch känsliga frågorväcker personligaochkurs engagerarsom

distanserande förstel ochblev förbildkonferensen attatt manman
dessutom själ-" Ofta beskrivsdjupare diskussion.påskulle våga sig en

kamerorKommunikationen hämmasstörande.tekniken somavsomva
inte följerkamerabildmed,ellerinte går röraatt somenzooma av

ellerbrus, knackningarvarierande ljudnivå,sig,med någon rörnär av
studion ochdiverse småljud ikänsliga föralltförmikrofoner ärsomav

deltagare.samtal iförmår återgeinte större gruppensom
passi-inaktivitet ellerdeltagarnassamtidigtframhållsprojektenI att

teknikstö-ellermed distansformenbehöver hanödvändigtvisintevitet
vanlig folkbild-ideltagareförekommerdetdet är tystagöra, attattatt

åtnågotgår det åtminstonedet, därockså. göraning Men, attsägs sa-
försvinnericke-aktiva eleverdistanskursenmed"Riskenken. är att
både bild-viaskapas"klassrummet. Denlättare i transparensän som

förmöjligtdetkommunikation, ochdatorburenoch görkonferens som
inaktivi-och upptäcka derasaktivitetfölja deltagarnasbådeläraren att

inte.till eller utnyttjasinteräcker för det mestatet,
gruppkommu-begränsadeprojekt deninomDock attettmenar man
upplevdeuppfattas negativ. Däralltid behövernikationen inte mansom

vändestudiegruppen,kursinnehållet idiskuteradeintedeltagarnanäratt
verklig-i sinoch andrafamiljtill kollegor,de sig istället egenpersoner

"Vistudiesituationen.utanför självalärandekollektivthet- tror attett
mycket bra ba-resulteradel-distanskurs kaneller idistanskurs enen

utbildarenkursenenskilde deltagaren gruppendenlans mellan +-
verkliga livet. "och det

går braibland det...men

elektroniskerfarenheternaprojektmindre antalandra ärI ett av--
exempel-innehöllpositiva. skrivarcirkelgruppkommunikation Enmer
via dato-kommunikation ägdeallfysiska träffar alls,vis inga utan rum

frågor,skickade totaltoch ledare 222deltagareSju svar,enrerna.
undermellan sigoch prosastyckenberättelser, dikterkommentarer,

kommunikationendatorbaseradeveckor lång kurs. Denloppet tioav en
handikap-kurs medutmärkt iockså alldelesfungerade yngreen annan
avgörandeIT-stödettredje kurs beskrivsOch ipade deltagare. somen

"Idistans:bedriva cirkelstudier påmöjligheterför deltagarnas att en
mellanoch dialogkommunikationdel har byggt påcirkel till storsom
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deltagare på olika har gruppsamarbete och diskussion möjlig-orter
med T-stöd.I Det har förutsättninggjorts just förvarit kunna be-atten

driva cirkelverksamhet med så få deltagare på "varje ort.
samtliga dessa kurserI kommunikationen planerad, struktureradvar

och i olika mening lärarledd. Läraren bestämde antingen tiderna eller
för den nätbuma kommunikationen eller skickade uppgifter, frå-temat

och dead-lines till deltagarna.gor
Bildkonferensema har också uppskattats kommunikationsme-som

dium i antal projekt. kom klart"Det fram under videokonfe-ett att man
glömde avståndet mellan och cirkelledaren. " Nog-renserna gruppen

planering, tidigare erfarenhet och framför allt fungerandegrann - -
teknik kunde minska känslan avstånd och tillåta spontanaav mer sam-
tal Och medan deltagarna i studion ochäga väntade på lä-att sattrum.

denne någon anledning inte på plats, kunde de utbytanärraren, av var
tankar och idéer. Inför mediet det inte svårt med varandra,att pratavar
knepigare det samtalsparten befann sig på bildskärm.närVare en

ovanstående och några andraI projekt talas tekniken i sigom som
engagerande och motiverande. "Engagemanget har mycketvarit stort
bland Smålands IT-bönder. harDet viktigast harvarit inte varitsom

tekniken. harMan studiecirklarnaämnet, utan sättsett ett attsom
komma igång och använda datorn hjälpmedel olikaisom samman-

ocksåhang. Många möjligheterna vidare sammanhang,i ett tex.ser
knyta kontakter med andra bönder Europa. "iatt

distansformPå så och fårIT-stöd eller liknande ef-sätt, om samma
fekter kan både pedagogik och teknik uppfattas även ettsom ovan, som
stöd för folkbildningens pedagogik.

individuellaDen handledningen uppskattas alltidnästan

enskilda kontakten med läraren harDen upplevts positiv för detsom
och stöd: "Datorkommunikationen med läraren gjordemesta, ettsom

det möjligt för deltagarna kunna delta studier på hemort.i sinatt egen
Om detta hade möjligt hade de troligtvis aldrig söktinte varit till kur-
sen/cirkeln. "

Även det gruppinteraktionen och det kollektiva lä-ärom gruppen,
randet betonas dei flesta folkbildningsprojekt, tycks deltagarnasom
inte ha haft några problem med bli individuellt handledda. Tvärtom,att
åtminstone det gäller den medieburna interaktionen kursen,i dennär är
individuella kontakten med läraren det kursinslag deltagarnasom ver-
kar ha uppskattat allmänt.mest

individuella datorkommunikationenDen ska dessutom ochtätvara
snabb. Deltagarna har regeli starkt på försenade eller allt-reagerat svar
för kortfattad feedback och detta har sannolikt berott på läraren oftaatt
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varaktighaft någonenskilda deltagareendahar denvarit person som
eventuellavid sidanstudiernadelarunderkontakt med stora avav -

brutit isoleringen idenhar varitfysiska Lärarenmöten. person som
datornsåg jag jag intei visstestudiesituationen. "När jag attrummet

därförenskilde deltagarenhar denTroligenvärlden."iensamvar
och stöd i formuppmärksamhetlärarensberoendesigibland känt av -

datorkonferenser ochgjorda inlägg ipåpersonligaochsnabba svarav
Distanspedagogiken karaktäriserasfora.elektroniskaandra som

projekt."kursledarcentrerad " i ett

mellannärundervisning och bryggairedskapIT-stödet somsom
närundervisningolika inslag av

undervisnings-förentydiganågrasvårt gränser närDet är att enange
undervisningtill blinärundervisningfrånövergårsituation attatt vara
det härihellerhar inteexakta kriterier använtsNågrapå distans. sam-

därmellan undervisningdragitsskiljelinjeharprincipmanhanget. I en
ochochbefinner sig isamtidigtoch deltagarelärare ett samma rum, en

håll delta-befinner sig pådär läraren änundervisningssituation annat
vidjämförelsevisdeltagare. Deteller ärenskilda enavgruppergarna

behandlade.gränsdragningsproblem inteeventuellaoch ärdefinition
syfteendaharAvgränsningennödvändigt.heller attinteDet är som

använda tek-olikagrundenmellan två iskillnaderna sätt atttydliggöra
främstinomhar aktualiseratsoch denutbildninghjälpmedel iniska en

teknikenanvändahandlarfolkbildningsprojekten. Det att som enom
utbildningen teknik-komplement ieller attintegrerad del, ett omsom

påverkar ochdärmedkurs ochoundgänglig deltillstödet görs av enen
tekniken såväljs, ellerkursmodell sägaattdenpåverkas omsomav

Bland folkbildningspro-modell.fungeranderedantill i övrigtfogas en
övervikt denmed någonvalts,bådahar motjekten vägarna senare.

folkbildningsprojekten harfram inomarbetatskursmodellerDe som
träffar.fysiskaoch långajämförelsevis mångainnehållitför det mesta

därmed kommitharnärundervisningvanligheltprincipiInslagen av
mycketdet varitalla fall harkurser, iflertaletbetydande ibliatt mer

"kommunprojekten. Delta-högskole- ochblandframträdande här än
deltaantingen ihandledare förmedträffats tillsammanshar attengarna

träffarna harfolkhögskolekurs ochstudiecirkel eller läsa varvatsenen
närundervisning harInslagenenskilda studier.periodermed avav

vaddefiniera"Viktigtdistansundervisningen: ärfrånhållits isär att som

ochbland högskole-5 också visatsharanvändningssättolikaDessa
blandtydliganvändning har varitskillnaden ikommunprojekten, mestmen

därför här.diskuterasfolkbildningsprojekten och
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distans- och vad närundervisning, och distansdelenvadär skasom
innehålla. "

dennaI kursmodeller har IT-stödet principiellttvå olikasortens getts
funktioner, båda dock med relativt underordnad betydelse för kursenen
i sin helhet. harDet antingen redskap använda ianvänts ett när-attsom
undervisningen, eller för överbrygga avståndet mellan olikaatt närstu-
derande eller mellan studiegrupp och aktörer utanför denna.grupper en

Teknikstödet har i det första fallet främst för leta infor-använts att
mation på internet, för komplettera det skriftliga studiematerialet.att
Detta använda tekniken förär sätt det uppskattatsett att mestasom av
deltagarna. "Inställningen till bibliotekinternet och faktabas harsom
blivit tydlig och för alla deltagare.positiv "Om bara datorn fun-nästan

och med de pedagogiska förutsättningar givits, har det förgerat, som
det roligt- kravlöst, prestigelöst, stimulerandemesta ansetts attvara -
leta information på internet. Studierna eller studieresultaten har vanli-

inte varit beroende dessa sökningar genomförts, de har varitattgen av
möjliga frånavstå eller i alla fall begränsa i omfattning.att att
"Informationsvärdet har ibland lite tveksamt det harvarit varit ettmen
värdefullt avbrott besöka hemsida eller söka efter informa-vissatt en

dom olika "tion i Om inte så har deltagarna i alla fallannat,grupperna.
fått chans och lära sig använda datorerna och inter-att att atten prova
net.

Tekniken har också för skapa kommunikationsmöjlig-använts att
heter mellan olika lokala studiegrupper i och kurs eller mel-en samma
lan studiegrupp och lärare eller handledare på "Helaort.en en annan
konceptet byggde helapå fungerade studiecirklar igrupper som som

med cirkelledarensig spindeln "Att placerai läraren pånätet.som av-
stånd från studiegruppen beskrivs i flera kurser försök tillfö-ett attsom

autonomi i deltagargruppen bort lärarstödet helt.utan att tara mer
Återigen, kursmodellerna bygger på inslag närundervisning medav

mellanliggande perioder självstudier, i vilka IT-stödetav ges en mer
underordnad eller kompletterande betydelse. "Studietakten högtvar
uppdriven, med fysiskatvå träffar vecka och distansarbete dess-per
emellan. fickDet konsekvens de osäkra och teknikrädda,att mestsom
undvek datorerna med hänvisning till ändå träffades såatt man
mycket. " Studierna har fulltvarit möjliga genomföra tekniskaatt utan
hjälpmedel. "På håll har tekniken ellervissa den bristanderättare sagt
tekniken distansinslagengjort blivit något påklistradeatt

I några projekt har dessutom känt sig tvingade arbeta medattman
inslag närundervisningstörre vad ursprungligen planerat.änav som var

tekniskaDe problemen har gjort distansinslagen omöjliga genomfö-att
ra.
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distansundervisningikommunikationförIT-stödet

beskrivitsdeförändringarpedagogiskafundamentala änMer ovansom
utveck-harstudiecirklardigitalaprojekt.andra Rentgenomförts ihar

allsinslagprincip några närun-ifolkhögskolekurserochlats utan av
inslagendärfolkbildningskurserformerytterligaredervisning, samt av

före-harförsumbara. Deteller ävenvarit smånärundervisning harav
alla falleller iha frångåttsfolkbildningstanken tycksdärkommit kurser
har IT-dessasamtligauppläggningen. Igrund förtilllegatsynbartinte

förredskapför detkursmodellerna, etti mestastödet integrerats som
kommunikation.

inödvändig på ängjorts sätttekniken annatockså ettbetyderDet att
förhaoch den måste använts attfungerathamåsteövriga kurser. Den

Dettagenomföragåttska ha avsett.undervisningoch attstudier som
bådeberoendeochtekniska problemförsårbarakursernagjorthar av

folkbildningsprojektenBlandkunnande.tekniskaoch deltagareslärares
relativtvaritdetharslutrapportemaEnligtproblem.varitdettahar ett

åtminstoneIT-stödtidigareintelärare använtprojektensvanligt att -
hafthatycks störresammanhang. Dessutompedagogiskaiinte man

projekt.datormognad i andramed deltagarnas änproblem

problemTekniska5.5

fördel tidhelgåttbörja med åttill attdetprojekt harflestadeI att en
lokaler.tillskaffa tillgångmaterial ochutrustning,införskaffavälja och

tidsplanering för-projektenstillibland lettharleveranstider attLånga
börjat.problemenverkligadeSedan harskjutits.

fåsvår fungeravarithar attBildkonferenstekniken att

bris-medproblemfåttingått harbildkonferensprojekt därallaNästan
bild-ochljud-fåSvårigheterkapacitet.kommunikationsnätets attiter

kvalitet ieller dåligåterkommande avbrott över-fungera,överföring att
förut-tekniskaproblem för flera. Delångvarigaställt tillharföringen

frånochdygnetvarieraprojektdeli överkunde ävensättningarna en
bildkonferensenmedlagts stommetill dag. Kurserdag somuppsom

enstakai någraharoch lärare,deltagaremellankommunikationenför
genomföra.överhuvudtagetfall varit svåra att

vanli-mindreemellertid varitsvårigheter harallvarligaSådana mer
bild-kommunprojekten, därblandfolkbildningsprojekteninom änga

hamöjligenkanrelativt flitigt.användes Dettakonferenstekniken också
tvåi deolikapåhar sättbildkonferensema använtsmedgöra attatt
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Det har varit relativt ovanligt bland folkbildningsprojektengrupperna.
bygga hel kurs kringatt användandet bildkonferenser, påupp en av

bildkonferens endat.ex. medium för överföring föreläsningarsom av
och handledning, eller enda medium för gruppinteraktion ochsom mer
handfast grupparbete, på gjortssätt inom flerasamma som
kommunprojekt. sådanEn central betydelse har tekniken sällan getts.

detFör har bildkonferensema fungeratmesta tillval ellermer som
komplement i kursuppläggningen och de har därmed kunnat ersättas
eller hoppas de inte har fungeratöver tillfredsställande, och kursenom
har kunnat genomföras i alla fall.

Dessutom har kommunikationsnätets kapacitet generellt intesett
lika mycket bland folkbildningsprojektenutmanats blandsom

kommunprojekten. folkbildningsprojektenInom har det varit relativt
ovanligt med tvåpartsuppkopplingar,än dvs.annat med uppkopplingar
mellan fler två I "kommunprojekten"än försökteorter. oftareman
sammanföra flera och till åtminstone någon ellerorter några dessaav

blev det för det problemorter med överföringen.mesta
Att använda bildkonferensteknik fungerar i teknisk bemär-rentsom

kelse har sällan visat sig problem. Inte för deltagarna,ett förvara som
det inte behövt hantera tekniken överhuvudtaget,mesta har kunnatutan
lita på andra för den saken. Det deltagarna har behövt kunna är attsom

i bildkonferens, bete sig så kommunikationen fungerar,att attagera en
inte it.ex. påatt varandra,prata lämna ordentligaattmunnen pauser

mellan olika inlägg, inte onödiga ljud ochgöra inteatt gestikuleraatt
alltför yvigt "När väl lärtjag studietekniken,mig störde tekniken
videokonferensapparaten möjligheterinte mina diskussionatt starta
med läraren och "gruppen.

Själva handhavandet har inte heller varit problem för lärar-ett stort
eftersom de för det har haft hjälp tekniker ellermesta studiovär-na, av

dar. Av dessa har lärarna också kunnat få tips och anvisningar inför
användandet hur föreläsning via bildkonferenst.ex. bör läggasen-

hur sig och i studionrör och hur det tillgår visaupp, man att textagerar
och arbeta med skriftlig kommunikation. de bildkonferensprojektI där
sådan inte funnits tillgänglig harsupport användandet blivitgenast mer
komplicerat. videokonferens kräver mycket väl förberedd vil-regi,
ket förrännovis inte inser misstagen gjorda." Dessutomman ärsom
har det hänt lokaler dubbelbokats ochatt utrustning saknats och kursens
genomförande har komplicerats ytterligare.

Även det datorbaserade krångladeIT-stödet

principI alla projekt har haft problem med det datorbaseradeäven IT-
stödet, dessa problem har ofta visat sig övergående. Datoran-men vara
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möjligavaritharfeleni kurserna,initialtkrånglatharvändningen men
bristertekniskahandlatalltidintehar rentProblemenåtgärda. omatt

kompatibilitetkapacitet ochuppkopplingar,medfelaktighetereller -
tilllärareellerdeltagare attpåberotthar attexempelvis ävenutan- folkbild-Iochdatorernahanterakunnatmed intebörja programmen.

alltframförochofta lärarnasframhållsslutrapporterningsprojektens
teknikanvändningen.förhinderdatormognadbristandedeltagarnas som

läraresbådepåverkatproblementekniskadehurbeskrivsDessutom
planerattidstressades änmotivation. Lärarna attdeltagaresoch merav

undervis-användadåkursinledningen atttvungnaigick åt varman
dealltframförblevoch dessutomdatorerna,få igångningstid för att

byutveck-skapakunnaska"Hurosäkra. jagdeltagarnadatorovana en
valde bortdeltagareClass Mångakan Firstlingsplan jag intenär

undvek IT-democh någrakursernabörjaniframför allttekniken avav
del-därexempel på kurserocksåfinnsDetigenom.hela kursenstödet

hoppadedatorvanamed minst av.tagarna
viktigtdet lugnt. Detdet är attgällerkrånglartekniken att ta"När

ellerhanskrångletdet äruppfattar attkursdeltagaren inte omsom
ochsida,från lärarensvarsamhetmycketaldrig så"fel. Menhennes

situatio-alltidinteräddardeltagarens,frånmycket datorvanaaldrig så
fortintresset närÄven deltagarestudievanamotiverade och tapparnen.

ändå fickochmotiveraddeltillfungerar.intetekniken stor grupp,
knappunderslutade fungerateknikenknäck när enengagemanget en

vecka.
hand kompe-förstairekommenderasslutrapporterprojektensI

iellerproblem,tekniskaundvikaföroch IT-supporttensutveckling att
medbradetdem. Dessutomeffekternamildrafall föralla ansesatt av

kurs-förekapacitetkommunikationsnätetsframförhållning. Att testa
förväg,iuppkopplingar ärordnaochinstalleraoch attstart, program

förespråkas.något som

ochutrustningtilltillgångDeltagarnas5.6

nätanslutning

IT-kompetensskaparTeknikinnehav

kur-användaklarakommerdeltagarna attattEtt attgarantera avsätt att
behörighetskrav. DessatillIT-kompetensen ettIT-stöd, göraär attsens

ellerantagningskriterier,särskildaantingenformuleraskankrav som
krävde"Viobligatoriskt:teknikinnehavetindirekt, göraattt.ex. genom

Erfa-kursstart.vidredanelevernainternetuppkopplingmeddator av
ochtidlångfördata. Detundervisaska i tarinterenheten är att man
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skapar initialt problem för den studerande. ska i för-Deltagarnastora
ha bekantat sig med kursens IT-stöd och detta de ha gjortväg antas om

de själva redan sådan teknik.äger
blir utrustningen homogen utbildningsanordnarenDessutom mer om

den. Problemen med dålig kompatibilitet, olika kapacitetsätter samman
och olika tillgång till reduceras eller försvinner helt, sam-programvara
tidigt teknikintroduktion och blir enklare utforma.IT-support attsom

tillgång både hård-För liten till och mjukvara

flera inget direkt hur olika projektI sägs attagerat,rapporter om men
utbildningsanord-döma andra delar rapporteringen ställde dockav av

förfogande folkbild-vanligtvis tekniken till deltagarnas blandnaren
ningsprojekten. Framför allt beskrivs detta jämlikhetsfråga. Ettsom en

teknikinnehav kan visserligen bidra till kursen blir lättarekrav på attatt
genomföra, samtidigt innebär det deltagare stängsattmen grupper av

från studierna. Därför har studieförbund folkhögskolor för detochute
lånat eller på försökt både hård- och mjukvarasätt göramesta ut annat

tillgänglig för deltagarna.
tillgången till datorutrustning tycks inte särskiltMen ännu storvara

kurs-inom folkbildningen. flera projekt har inte kunnat erbjudaI man
deltagarna varsin dator. någon kurs har bara fåtal datorer funnitsI ett
tillgängliga verkliga bristfälligt antaloch det har skapat problem. "Ett
datorer har den flaskhalsen projektet. " Bristan-helavarit stora genom
de tillgång till datorutrustning dessutom problem baraär nästanett som
folkbildningsprojekten rapporterar om.

projekten behöverdras slutsatsen datoranvändare helstI att ovana
för kunna lära sig för ha tiddisponera dator teknikenatt atten egen -

detoch för våga försöka. något projekt försökte kompletteraIatt man
gjortsutbudet hänvisa deltagarna till de datoreratt somegna genom

tillgängliga bibliotek fackexpeditioner, fungeradepå och dettamen
inte. "Där tillgången på teknik god, och datautbildning harABFvarit :s

fungerat bra, bedöms det deltagarnaHarpositivt. varit atttvungnasom
använda datorer på bibliotek och fackexpeditioner har detta varit ne-

" Deltagarna ville inte använda publika datorer, rädsla förgativt. attav
besvära och rädsla för förstöra.attav

i minoritet projekten har deltagarna själva förutsatts ståBara en av
för den tekniska utrustningen. valet gjordes samarbets-Det it.ex. ett
projekt mellan folkhögskola och högskola: "Kursens upplägg-en en

bygger på deltagarna har tillgång till dator och modem. Dettaning att
självklarhet samtidigt det naturligtvis begränsar urvaletjuär en som

sökande. "
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ochIT-kompetens teknisk5.7 support -
deltagarnas och lärarnas

lågvarit IT-supportenDeltagarnas datormognad har oväntat och-
inte alltid prioriteratshar

hundra projekt, efterhand rik-i något DUKOMs iKnappast är manav
handskas med deltagarnas datorkompetens.tigt nöjd med sitt sätt att

teknisksig ha underskattat behovet utbildning ochalla tyckerNästan av
folkbildningspro-i mycket hög utsträckning förgällerDettasupport.

varit låga.jekten. har deltagarnas datorkunskaper generelltHär sett
Även skulle ha rela-projekt där antingen trodde deltagarnai de attman

projekt försökte rek-goda förkunskaper, eller i de där uttalattivt man
deltagaredatorvana deltagare, uppstod problem. Derytera somsamma

befann sig ikunde inte hantera tekniken, elleranmälde sig till kurserna
i datorrnognad.fall helst på mycket olika nivåer frågavilket omsom

Class och formulera någotdiskutera"Men Firstvia äratt gemensamt
görbara, vad kan förstå. såuppgift på till det Vi jujag ärgränsenen

meddatavana. Några verkar få lillfingretvår iinteojämna i spe-ens
let. "

problemförkunskaper hatycks dessa låga orsakatDessutom större
tid dettaprojekt lade alldeles för lite påhär andra håll. "I vårtpå viän

fickarbetet under hela projektet.och det det praktiska Manisyntes
började komma påprojektet slutofta kommentaren just närtogatt man

döma, harfungerade..." projektbeskrivningamahur tekniken Av att
prioriteratsi allmänhet heller inteteknikintroduktion och IT-support

plane-folkbildningsprojekten, åtminstone inte i den ursprungligabland
verkli-insåg inte i förväg hur utbildningsbehovenringen. Många stora

teknikintroduktionen efterhand, vilketoch fick istället tillföra igen var
deltagarnahela försenades. datorkunskap hadeledde till kursen Utanatt

extrainsattaigång med sina studier och den eventuelltsvårt kommaatt
"Vi fastnadeteknikutbildningen försenade arbetet i kursen ytterligare.

alltför länge tekniken. "i
flera frågar sig i efterhand inte datorvanakurserInom man om

"Alltskulle krav i liknande, framtida satsningar. ärett annatanges som
di-ohållbart. ha grundläggande datorutbildning pågårDet inte att

"stans.
för-bristen på utbildning och tekniskt stöd kan inteMen ensamma

tekniken folkbildningsprojekten.klara deltagarnas problem med inom
projektbegränsade datorkunnandet i de flestaDet ävenpresenteras som

harjämlikhetsproblem. Folkbildningens särskilda målgrupperett mer
använda sigsällan andra tillgång till datorer eller erfarenhetän att avav

negati-datorer. handlar dessutom människor med för detDet mestaom
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erfarenheter skola och utbildning och därmed inte särskiltärva av som
benägna sig in på utbildningsäventyr riskerar misslyckas.att attge som
Några ville inte försöka lära sig. "Majoriteten tyckte,iattens gruppen

då det fanns två-tre kunde hantera hela tek-iatt personer gruppen som
niken, då behövde andra lära det. Motståndet det teknis-inte vi motoss
ka lärandet kompakt hos " Deltagamasmajoritetenvar av gruppen.
motstånd eller rädsla för tekniken ledde i fall projektstartennågot till att
försenades.

möjligt tecken på sak- rädsla, eller tveksamhetEtt motståndsamma
tekniken bland folkbildningens målgrupper- i fle-ärgentemot att man

projekt haft svårt rekrytera deltagare till kurserna. kurserI någraattra
har det visat sig omöjligt få igång hela det istudiegrupper, medanatt
andra till slut har fungerat "...efter mödor håll".på Dettavissa vissa är

problem folkbildningsprojekten det ingetbara Dock ärett tarsom upp.
entydigt rekryteringen har fungerat bra kurser.i mångamönster, utan

utbildningsmässigt eftersatta målgruppema miss-De ansågs även
själva studieformen. Distansutbildning iuppfattas allmäntgynnas av

projekten studieform bäst självdiscipline-lämpar sig försom en som
rande, studievana och motiverade deltagare tid läggamed mycket att

på sina studier. slutsats dras i det sammanhangetEn är t.ex. attner som
"Invandrare med grunda förkunskaper bör hålla på med distans-inte
undervisning

krånglandeRoligt givandeoch använda datoreratt

detta, alla förutsättningar i pekar mål-någon meningTrots trots utsom
missgynnade och studieprognosema mindre goda,gruppema som som

tycks ha blivit lyckat.deltagarna på många håll slutresultatetansett att
Ibland och uppgivenhet,talas lika ofta tongångamaärstressom men

tillfredsställel-gladare: "Genomgående har deltagarna uttryckt storen
överhuvudtaget fått bekanta med datorer",sigöver att attse

och"Deltagarnas självtillit takt med datoranvändningen. "iväxte
"Visst gjorde fel och tekniska bristfällig,många vårvi utrustning var

ändå tyckte deltagarna braprojektetmajoritetstor attmen en av var
deras tekniken hadepå många tyckte attityder denDesätt. att mot nya

blivit under projektet. hade blivit modigare hanteraDepositiva attmer
den tekniken. "nya

deltagare förklarat sig studiemodellenMånga har positiva till som
möjliggjort studier hemorten, medan det framstår tveksamtpå som mer

tekniken verkligen varit stöd i själva studierna. Dock verkar detettom
ochha uppfattats värdefullt i sig ha på, ha fått lära sigprövatatt attsom

utrustningen.i viss mån ha klarat datorerna och den övriga tekniskaav
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hafthahandikappade deltagarnaallt det deFramför är som uppges
Även användandet ihandikappen kan försvåraglädje IT-stödet. omav

bidragit till skapatekniken ändå ha vägarvissa avseenden, att nyaanses
utbildning för dessa.ochtill information

Två lärarrollernya

dis-lärarnas arbeteförändringdentidsåtgångenDen ärstörre somav
projektfolkbildningsprojekten. någrabland Iallmäntkuteras mest me-
lärartimmarfärrehar inneburittid, kursenhasig attattsparatnar man

planeringökade krav påför detåt.vanligt gått Men attmestaän anses
åtgär-materialproduktion, behovetförtidförberedelser,och attavmer

handledningindividuellinslagetdetproblem ochtekniskada större av
Även funktio-socialaarbetsinsats Ökat.på lärarnasinneburit kravenatt

ochtrivselförsöka skapahålla ihoptid; attatttar gruppen,merner
handledaoch"Att undervisaindividernabekräftaochuppmuntra en

finnsklassrumsundervisning. Det ing-krävandeelev i änärtaget mera
studiekamraterentusiastiskatill.lita Ingagruppdynamik att somen

kän-ellerdeprimerad intekursdeltagaremeddrar trött,sig ärsomen
studiekam-frånuppgift,medorkar ingenför eller ituta responsenner

aha-upplevelser ifunderingar,tystlåtnesförlöser den ingarater som
distansforrnen ocherfarenhet. " Bådeplötsligt delarfleradet att samma

tidundervisningen och deltagarnatekniska stödet attdet targör att
hantera.

delärargämingen. Iför självaförutsättningar mestocksåDe nyager
folkbildningensförde kurserdistansanpassade kurserna,uttalat som

ochträffar minskatsantaletinneburithand har ersattsdel i första att av
beskrivsform,kommunikation i någonIT-baseradellersjälvstudier

liknandepedagog", påjourhavandehandledaren", sätt"den somnye
grunden,iförändratshar arbetethögskoleprojekten. Härbland t.ex.

ochhandledningenindividualiseringkraven påframför allt avgenom
lärarnakunskapsstoffet. Avindividualisering självadrivenlångt aven

ordinariefrån sinvidlyhördhet deflexibilitet ochkrävs än är vanamer
verksamhet.

lärarroll påeventuellt förändradbeskrivsför det ettMen mesta en
ochplaneringDistansutbildningen krävasätt.nästan motsatt anses mer

vad dekontrollstyrning och ärförberedelser läraren än vanamerav --
isigkännervid. Flera lärarevänja sigbereddaEller vad devid. är att

DUKOM-i sinade upplevtden lärarrolltillefterhand tveksamma som
från denborttillbakagång,uppfattaskurser. Den ett steg mersom en

undervisning.frånvidlärargäming deinkännande är annanvanasom
lärar-kring justutvecklingsarbeteefterlyser fortsattprojektFlera
Vilkateknikbaseratdistans ochfolkbildning påhandledarollen. Hur
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fungerarpedagogiskaVilkabör gällapraktiska riktlinjer angreppssätt
till.kommit framsig hadet få tyckersjälvklartbäst Något är somsvar

distansutbildning och ITerfarenhetBegränsad av

i de tvåfolkbildningsprojektenblandvanligare änha varittycksDet
ochIT-stödeterfarenhetbådesaknatlärarnaandra att avavgrupperna

införställtsdärmedharFolkbildningsprojektens läraredistansformen.
ochteknikbådesig hanterasamtidigt lärautmaningdubbel att nyen -

pedagogik.ny
kompetensut-internprojektflestai deutmaning har möttsDenna av

alltid.interäckt,Ibland har dettakurser.har gåttlärarnaveckling men-
bero-sigkäntexempel där lärarnainnehåller mångaSlutrapporteringen

teknikenuppenbart"Detigenom.kurserna är attende IT-supportav
da-strandsattblirochutveckladdåligtganskafortfarande är omman

för detvittnassådana kursertillgänglig. " Iplötsligttateknikern inte är
undervisamöjligtinteproblem.pedagogiska Det attärocksåmesta om

behärskar.intesjälvIT-stödvia ett mansom
har ävenpedagogiska kompetensoch sätts sattstekniskaLärarnas

teknikeninstallationenvisade sigprojektenIandrapå ett avavprov.
delar-besvärligastededistansutbildningentillintroduktionenoch vara

förkunskaper. Ibegränsadehade alltförlärarenjust påberoende attna,
lärarentvingatteknikstödetkrånglande attdetprojekt harandraflera

ikommunikationslösningarindividuellaflera olikaframimprovisera en
kurs.och samma

intedeltagare,mångapåhade lärarna, sättDessutom somsamma
efteråt.ha behövts,skulledator. sägerDettillalltid tillgång manegen

ochförberedelserkrav påökadeIT-stödetsochdistansformensMed
handledningdatorbaseradochindividuellmedochplanering, text- som

bärbarhahelst velathade lärarnaanspråk,ilärartimmarmånga entar
förfogande.tilldator eget

deltagarnamedkontaktendenhardet lärarenEftersom mestaär som
teknis-för denståkunnakunskap förtillräcklighaockså denne attbör

inteprojekt. Menfleraismidigast så,blirDetka supporten. manmenar
medkrockaoch kanlärartidocksåmedarbeta IT-supportalla.i Att tar
medhinnasvårtkan detdistansläraren attläraruppgiñer. Förandra vara

belastadetsamtidigtocharbetsuppgifter attemottekniska tar enäven
krav.denmedkollega sortens

arbets-allahanteraochlärarenenskildedenavlasta attEtt sätt att
medför,distansform ärteknikstöd ochbådeoch kravuppgifter somnya

mångairekommenderasarbetsformi lärarlag. Detarbeta äratt somen
ochkaninblandande ersättaflera lärareMedprojektrapporter. av-som

studieformistudieorganisation,stabilarevarandra skapaslasta enen
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där gruppdynamiken ofta saknas bidrar fler lärare till skapaatt en mer
kreativ lärandesituation för deltagarna, och tekniken krånglar kannär
det behövas flera lärare för antingen lösa problemen eller föratt kla-att

genomföra de olika nödlösningaratt blir aktuella dubbelra av som
kommunikation, besök, brevskrivande, osv..

5.8 Organisation och administration

Externt samarbete

flestaDe folkbildningsprojekt har inneburit samarbete, dvs.externt
samarbete med eller organisationer utanför det studie-personer egna
förbundet eller den folkhögskolan.egna

Framför allt har olika folkbildningsorganisationer samarbetat sinse-
mellan: folkhögskolor med varandra och med studieförbund, eller stu-
dieförbund med varandra lokalt och/eller centralt. Relativt ofta har
samarbetet vidgats till också omfatta andra folkrörelser- vanligtvisatt
medlemsorganisationer i studieförbunden, handikapporganisatio-t.ex.

Ävenoch fackföreningar eller folkhögskolomas huvudmän. andraner
lokala aktörer folkrörelseorganisationer harän deltagit- kommuner,
bygdeföreningar och liknande.

mindreI antal projekt har samarbetat medett företag ellerman ex-
inom IT-branschen i planeringen projektetsperter IT-lösning, förav

IT-support eller för köpa teknisk utbildning, och i ytterligare andraatt
med utbildningsanordnare utanför folkbildningen t.ex. SSV, Liber-
Hermods, högskolan, med arbetsförmedlingar och arbetsgivare.

Men den konstellationer har varit ovanliga. de allrasortens Isenare
flesta fall har det samarbetet realiserats i jämförelsevis ho-externa en

miljö både i pedagogiskt och i ideologiskt avseende. detFörmogen -
har heller inte särskilt många olikamesta varit inblandade, två tillparter

fyra stycken vanligast.är
Det samarbetet beskrivs både friktionsfrittexterna och relativtsom

enkelt genomföra. Delvis beror säkert dettaatt just likaparternas
utgångspunkter i arbetet och deras lika intressen. har inteDet funnits
särskilt många orsaker strida kursemas inriktning eller utform-att om
ning.

Dessutom har troligen arbetsfördelningen inom projekten spelat roll.
Det samarbetet tjänade bland högskoleprojektenexterna i första hand
till samla olika kompetenser, medan det blandatt kommunprojekten
innebar olika utbildningsintressenteratt sammanfördes. folkbild-För
ningsprojektens del tycks samarbetet i första hand ha gått på byg-ut att

praktisk genomförandeorganisation för de kurserga upp en som pro-
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samlatsi regelutvecklingsarbetet harförproducerade.jekten Ansvaret
DUKOM-medel,tilldelatshos denenda organisation,inom part somen

genomförai första hand gåttsamarbetetdetmedan ut attexterna
ochdärmedharvaletAvgörande förpraktiken.ikursen parter varsav

hjälptsharförankring varit.lokala Manochgeografiska placeringens
och harolikalärareutrustning ochlokaler,skaffa fram orteråt att

ofta harmellan sig. Relativt ävenhandledningsansvaretdelat re-upp
samarbetet.detdelingåttkryteringen externaavsom en

tilldelatsfolkbildningsprojektenibetyder ocksåDet parternaatt eg-
delabehövthar intefrån andras. Deskildaoch uppgifter,roller an-na

and-ochuppfattningarmed olikakonfronterasellerkompromissasvar,
viljor.ras

sällandärförhandlar detuppstått,konflikterprojekt därdeI om
löf-brutnaansvarsfördelning ochoklaroftarekulturkrockar, utan om
förskötauppgifterspecifikaflerahaft elleroch attNärten. envar en

kännbarauppståttdet iblandgenomföra, harskulle gåkursen attatt
andraellerrollklar sinvaritintedå någonproblem överpart avegen

ibland häntharuppfylla den. Detta närskäl inte kunnat t.ex. ansvars-
projektarbetetdåpersonalbyten ellervidvarit otydlig,fördelningen

alltFramförorganisationerna.i någonförankratalltförvarit svagt av
ellerutrustningentekniskadeni fråganuppståttsådana problemhar om

det handlatdå pengar.om
ställt tillansvarsfördelninghar oklardeltagarerekryteringenVid av

dethandlatdå för detoch det harprojekt, attproblem i något mesta om
medverka.olikaarbetsförmedlingar påförmåsig svårt orter attvisat att

interaktarbetsförmedlingens sidafrånsade attfall utI manett man
det då kun-eftersomdistans,studera påarbetslösa skullevillegärna att
studier.derasverkliga omfattningenbedöma densvårtde att avvara

jäm-varittycks haemellansamarbetsparterolikakonflikternaMen
ochhaft både glädjeprojekten harförelsevis få. I nytta samar-avman

"Detberoende det:siguppleveroch dessutom storabetet avvaraman
ganskakräverdetta fältetutvecklingsarbeteallt inomproblemet är att
detDärför kommertid ochbåde vad attstora pengar.avserresurser,

medalliansersamordningochsamverkanbådekrävas intern samt
finns. "ambitionuppfzlla denkunnaförandra aktörer att som

med detdelsyftenåtminstoneFlera projekt externa sam-somanger
samverkansmojlig-samarbete "skapautvecklavelatarbetet, att man -

konfliktertill inteytterligare skälambitionsådanheter Med attgesen
samarbetsmöjlighetema.framtidadehaskulle inteuppstått. Det gynnat
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Samarbete förankringoch i den organisationenegna

Några projekt lovordar det interna mottagandet sina projekt. harDetav
varit "välvilligt och intresserat.

enligtMen majoritet, finns det inom folkbildningen utbrettetten
motstånd både distansformen och informa-användandetmot mot av
tionsteknik i utbildning. rakt "DetDet finns mycketsägs misstrout-

distansstudier folkbildningen " och det många.inom sägsmot av-
internaDet motståndet likapresenteras sammantaget ett stortsom

eller hinder utvecklingen denna kurser,störrerentav mot änsortensav
de tekniska problemen och eventuella kunskapsbrister. Framfört.ex.

allt motståndet ha utbildningsideologiska orsaker, ävenuppges men
ekonomin framställs betydelsefull. Investeringar i teknisk utrust-som
ning innebär jämförelsevis ekonomiska investeringar förstora t.ex. en
liten studieförbundsavdelning detoch inte alltid lätt hur kur-är att se

i framtiden ska kunna bli ekonomiskt lönsamma.serna ens
interntOm stöd har existerat, har det i de allra flesta fall handlatett

stöd från ledningshåll. Om det inte studieförbundets ellerett ärom
folkhögskolans ledning initierat projektet, så det i alla fall därärsom

projektmedarbetarna främst fått och intresse.möttsuppmuntransom av
Ledningen beskrivs "isbrytare" inom organisationen,densom en egna
medan arbetskamraterna hellre karakteriseras negativa, rädda,som
skeptiska eller i något fall lite intresserade. talas iDet någon rapport om

reaktionär " och i har kraftmycket gåttstämning.en en annan
föråt pedagogiskt försvara modellvåratt

tycksDet dessutom ovanligt med utbredd kunskap ochITvara om
distansutbildning inom folkbildningsorganisationema och denna mer
allmänna kunskap efterlyses många. För utveckling inomattav en om-
rådet ska komma till stånd det nödvändigt alla i organisationenattanses
lär och intresserar sig. räcker inte baraDet utvald liten skara kanom en
och vill. "Fortfarande det så och distansutbildningIT kräverär attnog

från intresserade eldsjälar. finns projektensDet inomett engagemang
reguljär DU-verksamhet,organisationer den skötsinte utanen genom

enskilda och frivilliga "initiativ.
möjligtDet DUKOM kan ha varit På fråganär att vägen.ett steg

vilka effekter det projektet haft internt, de flesta attom som egna svarar
effekterna handlat just attitydpåverkan och kunskapsspridning.om
DUKOM-projektet har lett till intresset har riktats distansutbild-att mot
ning och IT-stöd. har skapatDet nyfikenhet och intresse och kom-en
petenshöjning inom organisationen i och med projektmedarbetarnaatt

kunnat tillämpa sina kunskaper i andra utbildningssammanhang.även
detFör beskrivs inte effekterna konkreta så. nå-Imesta änsom mer

projekt hade sig påtagliga reaktioner.väntatgot man mer
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förekommit. I sägs attemellertid också rapportharSådana pro-en
inblandadedistansutbildning inomutvecklingenstimuleratjektet av

kostnaderlägreförflexibilitet,förpotentialdessorganisationer, p.g.a.
iutvecklingallmänefteranpassninginneburitdetföroch meratt enen

det-eftersom-tillförsikt, sägsmedframtidensamhället. Man anser
tidenheladessutomdistansutbildningförförutsättningarnainternade
ökar.utrustningtilltillgångochkunnandebådeförbättras, attgenom

utbildningssats-fortsattaocksåDUKOM-projekt har genereratNågra
inteDUKOMinompåbörjats ännuarbetedetföriblandningar, att som

initierats. Ettsatsningarheltharfalli någraslutföras,hunnit nyamen
fåkunnadessaochtill lärareriktatsdessutomprojekt harantal anses

teknikkunnan-sigmedförlärarnadåöverspridningseffekter,påtagliga
undervisningen.ochskolantill dendistanspedagogikochde egna

harProjektenpåskyndats.haÄven IT-utvecklingen sägsinternaden
in. Dess-köptsutrustningtekniskochnätverk byggtsbidragit till utatt

DUKOM-projekteninköptsutrustningtekniskadenhar avsomutom
sammanhang.andra internaianvändaskunnat även

projektorganisationeninomArbetet

lärarnainneburitprojektorganisationen attiarbetethardetFör mesta
inteharför. Dehaftsedandede kurser va-utvecklatsjälva ansvarsom

harlärarlagsarbete nästanellerlagarbeteformnågonrit avensamma,
"Alla in-undvaras.kunnatheller intede harförekommit,alltid men

tekniskdeltagare,producenter,lärare,kursledning,blandade parter,
något" Ifrån början.någotinvolverade på sätt en-börpersonal, vara

utvecklingsar-inblandade ilärarnatilltänktadeinteprojektstaka var
genomförande:projektetsförkonsekvensernegativafickdetochbetet

harkursledarnahosutbildningsmodellenförankringpå"Bristen av
med ITursprungsidéngenomförainneburit engagemangetatt av -

"framgångsrik.Class varitinteFirstkommunikation via
för detresurskrävande,ochtidskrävandearbetetharDessutom var
ochplaneringinledandeivadkrävande antogs re-änmesta sommer

genomför-gången viförstadettadelvår"Försursfördelning. somvar
"hurgång gör.projekt, vihärsådant nästa vetde manstortett

rutinerochAdministrativa regler

folkbildningeninomharprojekten,övrigai dePå sätt mansomsamma
irutinerochregleradministrativahand tillämpat somi första samma

nyttjatsharrekryteringförkanalerSammaverksamheten.reguljäraden
anledningmodeller. Någon attkursadministrativaoch sortenssamma

finnas.sällanharlösningaradministrativa ansettsskapa nya
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diskussionochSammanfattning6

Sammanfattning1

folkbildningsprojekthögskoleprojekt, 35tilldelades 42Sammantaget
utvecklingsme-och övrigakommunerprojekt inomoch 23 gruppen

miljonerdela på 85projekt fick100 nästanDUKOM. Dessadel från
kronor.

idéerPedagogiska

medelsökautbildningsanordnareolikatillinbjudan attDUKOMsl an-
skulleutvecklingsarbeteprojektensförutgångspunkt varaatt engavs

förmöjligheteroch ökadestudiernaför dekursdeltagamas egnaansvar
studietakt.ochstudiernatidpunkt förstudiesätt,väljasjälvadem att

vaddeltagarinitiativochdeltagaranpassningDeltagarautonomi, somvar
pedagogiskafick. Projektensockså vadoch detefterfrågades manvar

intentioner.med DUKOMsenlighetiformulerades iidéer settstort
ilikartade skrivningartill relativtframprojekten komMen även om

pedagogiska idéernärbesläktaderedovisadeochansökningarsina som
utgickdedetta inteinnebarutvecklingsarbetet, attförutgångspunkter

hörde hemma inomProjektenreferensram.teoretiskfrån gemensamen
kommunala/privatadenrespektive vuxenut-folkbildningenhögskolan,

olikafråninspirationhämtadesdeoch inombildningen tre grupperna
riktadesProjektentradition.vuxenpedagogiskinomteoribildningar

målgrupper.olikadelvistillockså
problem-föreställningardomineradehögskoleprojektenBland om
deltagar-betydelsenstudier ochproblembaseradeochorientering av

baserade påkurserframhölls. Medreflexionochflexibilitetinitiativ,
till vanligaantingenvände sig stu-principerlikartadeochsådana man

fort-behovideltagareyrkesverksammaochtillellerdenter avvuxna
de kommu-hemma inomhördeprojektdevidareutbildning. Ieller som

vanligt-uppläggningprojektensdiskuteradessfaremanala och privata
reflexion,vuxenpedagogisk teoriallmänfrånhämtadevis i termer -

från teorierochsjälvständigheterfarenhetsanknytning, vuxnasom-
mestadelsochutgjordesMålgruppernaarbetslivet.lärande i av vuxna

utgickslutligenfolkbildningsprojektenmänniskor. Iyrkesarbetande
mål-eftersattautbildningsmässigthosbehovenallmänhet fråniman
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och koncentrerade arbetet på överbrygga de olika studie-attgrupper
hinder hämma dessa möjligheter studera. Manattsom anses gruppers
hänvisade till studieförbunds och folkhögskolors bildningsideal och
förde fram det demokratiska arbetssättet, självständiga arbetegruppens
och delaktigheten pedagogiska rättesnören.som

Projektens teoretiska idéer sammanföll alltså till delar, istora men
avseende skilde de sig markant åt. Både högskoleprojekten och deett

kommunala projekten framhöll i allmänhet den individuella kun-
skapsutvecklingen framför den kollektiva distansutbildning och IT--
stöd både ansågs lämpa sig för och leda till individualisering stu-en av
dier och undervisning medan folkbildningsprojekten konsekvent prio--
riterade studiegruppens arbete och den kollektivt ut-gemensamma
vecklade kunskapen.

Pedagogiska modeller

Projekten kursdeltagamas behov och erfarenheteröverens attvar om
skulle studierna.i detta skulleHur åstadkommas i prakti-utrymmeges
ken däremot likainte självklart.var

mindre antal projekt, fåI några från och deett trevar en av grup-
kurserna flexibeluttalat uppläggning med lös strukturperna, gavs en

och med ambitionen åstadkomma minsta möjliga frånstyrning lära-att
eller utbildningsanordnarens sida. Tanken bärighetenattrens var prova

i de teoretiska deltagarfokuserade, problemorienterade, flexibla och-
utgångspunktema så långt detta lät sig i praktiken.öppna görassom-

kunde innebära fysiskaDetta inga träffar förekom, ingenatt att gemen-
kurslitteratur ingick, dead-lines och obligatoriska arbetsuppgif-attsam

undveks, skeddeantagningen kontinuerligt och styrande kurs-ter att att
planer eller studieplaner inte användes.

förMen det kurserna styrda. för deltagar-Utrymmetmesta var mer
och individuella initiativ medgavs inom för för-inas egna ramarna en

bestäm struktur. Utformningen denna varierade och innebarväg attav
deltagarnas och tidsmässiga oberoende reducerades i olikarums- om-
fattning och olika avseenden.

Vanligast kurserna styrdes tidsmässigt. Antagningen skeddeattvar
vid tillfälle och för det påbörjade deltagarna iett gemensamt mesta en
kurs sina studier samtidigt. Den studieplan eller arbetsplan ingicksom

kursernas tidsramar, med datum för inlämning övningar ochangav av
arbetsuppgifter, för eventuella och för Fysiska in-tentor möten. möten
gick i majoritet projekten. I synnerhet folkbildnings-inomstoren av

betonades träffarnas betydelse och här ingick också i allmän-gruppen
het både fler och längre träffar i övriga projekt. det fysiskaMenän

uppfattades nödvändigt också inom flertalet högskole-mötet ochsom
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för del-kommunprojekt. behövas i början kursernaDet ansågs attav
och för defå möjlighet lära känna varandraskulle attatttagarna en

ochintroduktion till både sådanskulle erbjudas kursenkunna somen
vik-ingick. Under kursens gång ansågstill det teknikstöd mötenasom

kursinne-och bearbetningframför allt grupparbetentiga för annan av
examination.behöva för eventuelli slutet kundehållet och sesman

innebarkring de fysiska samlingarnauppslutningenutbreddaDen
begränsades. förut-oberoende i regel Dedeltagarnas rumsligaockså att

vid be-platser ochsina studier bestämdagenomföra delarsattes av
Åtminstone minskaonödandelvis för inte itidpunkter.stämda stu-att

till deltagarnasförlades träffarna docktillgänglighet, när-diernas gärna
centralakombineradesprojektenmajoritetenhet. I gemensamma,av

studie-träffades i lokaladito. Deltagarnamed lokalasammankomster
handi förstahandledning antingenunder lokalstuderaför attgrupper -
hög-gjordes i mångafå undervisning,grupparbeta ellerför att som

folkbildningsprojektenför ikommunprojekt, ellerochskole- att som
kunskapsstoff i seminarieforrn.och bearbeta kursensdiskutera

rumsligoch vissviss tidsmässigdeltagarnaalla kurser medgavsI
kurserallagenomförandet de självstudieriframför alltfrihet, somav

deltagar-deltagarinflytandet ochtycksgenerelltinnehöll. Men sett
kursemasuttryck i frågakommit tilluttalat haanpassningen mest om

fun-visserligenarbetsplan harinnehåll. Kursplan ellereller studiernas
har dettaoch för detinnehåll i dragkursensnits och mestastoraangett

studierna-eller förproduceratkurslitteraturinnehåll bekräftats annatav
Öv-själva.hel delkunnat påverkahar deltagarnaterial. sedanMen en

efter intresseprojektarbeten valtsoch harningsuppgifter, grupparbeten
harverklighet.konkreta Detefter deltagarnas ävenkunnatoch anpassas

olikai kursenssig efter intressefördjupamöjligt för ochvarit attvar en
delar.

Även Framför alltmöjliga påverka.har varitarbetsformerna att
och kur-hurhel delkunnat bestämmatycks deltagarna ha över omen

IT-stöd skulle användas.sens
prioriterasdeltagaranpassning skulledeltagarinitiativ ochAtt var

verka-projekt, huvudman. Däremoti de flesta oavsettöverensman om
Blandskulle ske.varför dettafrågandet finnas olika påde omsvar

högsko-inom mångafolkbildningsprojekten,framför allt även avmen
deltagarinflytandet medmotiveradesuniversitetens projekt,lomas och

utifrånpedagogiska/ideologiskai huvudsakhjälp upp-resonemangav -
kanoch hur dennagod pedagogikvad kännetecknarfattningar somom
ochbland fort-framför alltkommunprojekten,Blandåstadkommas.

iutveckladeocharbetslivets behovvidareutbildningama riktade mot
handladeoffentliga arbetsgivare,privata ellermedsamarbete argu-

anpassningenindividuellaeffektivitet och Denoftare nytta.menten om
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ansågs behövas för tillgodose arbetsmarknadens skiftande behovatt
förutsättningar föroch för skapa och lära i eller i anslut-att attvar en

yrkesverksamhet.ning till arbetsliv och
syften tycks ha spelat roll i valet kursmodell.Projektens olika av

delta-tycks styrningen, strukturen och kontrollenGrovt uppskattat av
kommunprojekten, mindre bland högsko-ha varit blandstörstgarna

Kommun-folkbildningens olika projekt.leprojekten och minst inom
handfast in-framstår generelltprojektens kursmodeller sett som mer

kunskapsinhämtning de två övrigariktade på effektiv än gruppemas.

IT-stödet

inomhjälpmedel utbrettdet tekniskaDatorn använtsär mest pro-som
för skriftligförsedd medindividuella datorn,jekten. Den programvara

uppkopp-ordbehandling och med möjligheter tillkommunikation och
inomandra datorer, har funnitsling internet, och nästanmot www

för dia-i första handsamtliga projekt. Och den har använts
mellan kur-kursen, för det för dialoglog/kommunikation inom mesta

också emellan.enskilda deltagare, deltagarna Detlärare och mensens
självstudierfrekvent under de inslagdenbetyder använts mestatt av

distansöverbryg-kursprojekt och då fungeratingått i alla ettsomsom
denstudiehandledning. den funktionen hargande medium för I ersatt
fortfaran-kommunikation har varit ochtelefon och brevledes somsom

distansutbildning.medierna för handledning inomde vanligastede är
förinteraktionen har också, sällan,datorbaserade använtsDen men mer

kunskapssökning/presentation ochundervisningexamination, grupp-
diskussioner.

projekten,förekommit i ungefär fjärdedelBildkonferenser har aven
lärarstyrd handled-föreläsningar ellervanligtvis för förmedlaatt annan

del lärarens eller kursan-studiegrupper, alltsåning till olika som en av
bildkonferen-kunskapsförmedling. några projekt användesordnarens l

Framförseminarier.forum för gruppdiskussioner ochockså somserna
hög-kommunprojekten denna teknik valts.allt inom Inomdetär som

förekommit ifolkbildningsprojekten har bildkonferens baraskole- och
undantagsfall.

projekt- föri ganska litet antalharCD-rom använts än ettom-
kunskapsstoff, i första hand alltsåpresentation/förmedling ettsomav

utvecklatsjälvstudier. Antingen har projektenstöd för deltagarnas egna
sig redan existerande.skivor eller så har använtman av

Projektenförespråkade realism.teknikstöd DUKOMvaletI av
deltagarnasteknik med hänsyn tilluppmanades välja tagent.ex. att

onödaninte iekonomiska förutsättningar ochkunskapsnivå och att
obeprövad tek-svårhanterligförsökskaniner för ochdem tillgöra ny,
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nik. Pedagogiken skulle stå i inte teknikutvecklingen i sig.centrum,
Avsikten också de kurser eller andra utbildningsinslagattvar som pro-
ducerades skulle praktiskt genomförbara och så småningom kunnavara
ingå delar anordnamas ordinarie utbud.som av

Även dessa önskemål uppfylldes projekten. detFör harmestaav
den teknik och de tillämpningar valts bedömts billiga, stabila,som vara
enkla använda och allmänt tillgängliga. Det ovanligtatt mest är t.ex. att

sig tekniska hjälpmedel inte lärare elleranvänt andraman av som pro-
jektmedarbetare tidigare.på ocksåDet relativt ovanligtärprovat att

tillämpningar arbetats fram. de fallI då detta skett har alltidnästanegna
särskild teknisk expertis funnits tillgänglig inom projektet. någotI en-
staka projekt tekniken ha varit given förvägi och ingetsägs egentligt
val Bildkonferens har i något fall för denägt funnitsanvänts attrum.
tillgänglig föroch den ansågs behöva komma till användning, dator-att
konferenssystemet First Class gjordes tillgängligt via försorgDUKOMs
och detta uppfattades i några projekt också krav på användande.ettsom

IT-stöd och pedagogisk modell

försöken kombinera olikaI IT-stöd med olika distanspeda-att sorters
gogiska modeller, tycks de flesta projekten ha gjort åtminstone två ge-

erfarenheter.mensamma
det första har denFör datorbaserade kommunikationen visat sig svå-

få igång och upprätthålla. distanskurser med lärareIän väntat attrare
och deltagare skilda åt tid och/elleri i åtminstone någon utsträck-rum

blirning, dialogen och interaktionsmöjlighetema centrala. projektenI
har IT-stödet för det för dessa funktioner.just Detanväntsmesta är
kring teknikens förpotential kommunikation de flesta förhopp-som
ningar knutits och ansträngningar det bara iblandMen och iärsatsats.

avseendenvissa lyckats.som man
Kommunikationen mellan läraren och enskilda kursdeltagare har för

det fungerat bra och uppskattats. de flestaLärarna imesta uppges pro-
jekten ha fler arbetstimmar på individuell handledning via datornsatsat

normaltde i undervisning, det ha varit välän görsett annan men anses
använd tid. Kontakten med deltagarna har blivit personlig och ochnära

Ävenhandledningen har fungerat bra. deltagarna har varit positiva. In-
dividualiseringen och den för det snabba har uppfat-mesta responsen

stöd studierna,i dessutom för det bättre ochtats ett mesta ettsom som
personligt stöd normal handledning i andra studier.än sortersmer

harDäremot gruppkommunikationen visat sig problematisk. Nästan
alla försöktprojekt har åstadkomma kommunikation deltagarna emel-
lan eller gruppkommunikation datorerna,via för det via dator-mesta
konferenssystemet Class ellerFirst via andra web-baserade lösningar.
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har åt-diskussionsfora har inrättats i dessaOlika mengemensamma
väldigti regel varit låg, eller i alla fallden synliga aktivitetenminstone

Majoriteten har nöjt sig medmellan olika deltagare.ojämnt fördelad att
själva bidra.andras inläggläsa attutan

vidinaktivitet diskuteras i projekten. OvanaOrsakerna till denna
eller rädslaförklaringochdatorn att ut-ärprogrammet som ges,en

för-Tidsbristskriftlig form.trycka sig offentligt i en annananges som
påverka akti-tekniken ha kunnattrilskandeklaring och denäven anses

viteten.
gruppkom-få igånglösningar förprojekten har mångaI prövats att

mindreoch ellerpåmint,harmunikationen. Lärarna uppmuntrat mer
varandra.för tala medanvända datorndeltagarnaförsökt tvinga attatt

gruppkom-projekt och de projekt därmajoritetenskillnad mellanEn
tycks dockhel kurs,och fungerat underkommit igångmunikationen en

ikommunikationenupplevti de harvarit deltagarnaha att somsenare
har dator-nödvändig. de flesta kurserangelägen eller Imeningnågon

fungeratdatoranvändningen överhuvudtagetkommunikationen som--
princip likaigenomföra sina studierhar kunnatöverkurs. Deltagarna

bli användalåtitden. Och då har mångamedväl datorn attutan som
den.

Ävendeltagarreaktioner.liknandehar lett tillBildkonferenstekniken
Deltagarnavisat sig svår få igång.gruppkommunikationenharhär att

och tek-alltför offentligkommunikationenupplevtofta ha somuppges
varit denalltidljud- och bildkvalitet intedåhämmande,niken t.ex.som

överföringen varit vanliga.avbrott istörningar ochbästa och
gruppkommunikationenIT-baseradefå igång denSvårigheterna att

nämligenprojekten,gjorts inomerfarenhet atttangerar somen annan
deltagar-dörstruktur minskar ellerförbestämdstyrning ochyttreutan

aktiviteten ut.
ambitionerutvecklingsarbetet med högastartadesprojektmångaI

deltagarinitiativ.deltagaraktivitet ochdeltagaranpassning,beträffande
deltagar-användas för skapaIT-stödet skulleDistansformen och att

därmedför deltagarinflytandeteorinstyrda kurser. I stort,utrymmetvar
del och iminskade det oftastplaneringeni den praktiska ge-ensenare

behöv-tyglarkursen upptäcktenomförandet ännuatt stramaremanav
dead-lines, tydligaschemalagda aktiviteter,des. riktlinjer,Utan t.ex.

minska.deltagaraktivitetentenderadearbetsuppgifter och övningar, att
vilse isig övergivna ochdeltagarna, kändeklagadeDessutom ensom

studier ochbådedelvis klarastudiesituation där de åtminstone antogs
handfast stöd.själva. ville hatekniska hjälpmedel De mer

tek-användandetockså självaupplevde lärarnaflera projektI att av
deplaneringförberedelser ochomsorgsfullaniken krävde änmermer

kom-skulleeller diskussionerdialogvid från tidigare. För attvar vana
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igång, Föreläsningar och handledning fungera och sökningar på in-ma
möjliga genomföra och upplevasternet meningsfulla,attvara som

krävdes genomtänkt och ofta detaljerad planering.

Tekniska problem

Även utgångspunktema i projekten realism i teknikvalet,om en av var
ambitionen på de flesta håll väljaäven enkel, stabil och väl-attom var

känd teknik, fick alla tekniska problem. Deltagarna fick i allmänhet fler
och långvariga problem lärarna och inom folkbildningsprojek-änmer

tycks i allmänhet ha fått både fler och långvariga problemten man mer
i andra. inteMen i något enda projekt klaradeän sig undan helt.man

Teknikstödet har alltid krånglat på något framför allt i början.sätt,
projektens beskrivningarI går urskilja två orsaker till problemen,att

antingen har de berott på svagheter och brister i den tekniska utrust-
ningen, eller så har de orsakats kunskapsbrister hos användarna.av

harDet uppstått svårigheter då datorer och intet.ex. programvara
varit helt kompatibla, då blivit överbelastade och då uppkopp-servrar
lingar och nätanslutningar inte fungerat. Denna problem har försortens
det varit möjliga till. I några enstaka projekt har de dockrättamesta att
kvarstått hela kursen igenom.

fungerandeFör bildkonferenser har projekten varit beroende ettav
kommunikationsnät med tillräcklig kapacitet för överföring rörligav
bild och ljud. villkorDetta inte alltid kunnat uppfyllas, framförär som
allt inte i glesbygden. genomförandeKursernas har försvårats av av-
brott i överföringen och dålig bild- och ljudkvalitet. Problemen medav
bildkonferenserna har dessutom varit svåra åtgärda inom projekten.att

enstakaI projekt har också fått problem med datorvirus ochman
kraschade hårddiskar.

Visa sina erfarenheter, har i flera projekt bestämt sig förav nya man
i framtiden försäkra sig tekniken fungerar själva kursenatt innanattom

lärareAtt lära tekniken och deltagare lära sigstartar. ut attsom som
använda den, samtidigt kursens ämnesinnehåll ska bearbetas, be-som
skrivs praktiskt ogörligt.tagetsom

tekniskaDe problemen har påverkat både stämning och motivation i
del kurser. harLärarna upplevt undervisningstiden inte räckt tillatten

då delar den har fått lära teknikanvändning och åtägnas att ut attav
få teknikstödet fungera. Deltagarna har lusten användaatt tappat att
tekniken och harnågra ledsnat på hela kursen. synnerhet de datorova-I

och studieovana deltagarna ha tagit illa vid sig eftersom de käntsägsna
sig dumma och skyldiga till själva ha skapat problemen.att

detMen vanligare de tekniska svårigheterna beskrivsär att som
mindre allvarliga. de flesta projektenI problemen övergående ochvar
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nöjdaefterhandlärare och deltagare ibådeutvärderingamaenligt var
tekniken påanvändaha fåttgladamed sina studier, över attatt prova

möjlighet.fåtill de skulleförsöka gångbereddadetta ochsätt att en om

lärarnasdeltagarnas ochtekniskochIT-kompetens support -
enbart be-teknikanvändningen har intekringuppståttproblemDe som

Likaförutsättningarna.tekniskadetekniken ellersvagheter irott
kurser-planeringenanvändarna själva. Iha orsakatsofta tycks de avav
till tek-ledaråd kunnatoch dåligakunskapbristandeIT-stöd harnas

varithandmed facit iochfungeratintelösningarniska orea-somsom
och kurserutbildningargenomförandetbörjan.redan från Ilistiska av

ochuppkopplingarinstallation,kunskapsbristerna försvårathar an-
tillämpningar.tillhörandeochframför allt datorervändning av

tekni-hanterasvårigheterhaftallmänhethar iDeltagarna större att
hafttycks hafolkbildningsprojektenioch deltagarnalärarna,ken än

datoranvändning be-ochdatorererfarenhetalla. Derassvårast avav
i regelharProjektenandra målgruppers.mindre mångaskrivs änsom

introduktion itekniskförpersonellatid ochbådeavsatt enresurser
tillgängligfunnitsteknisktillochkursernabörjan supportsett attav

efterhand ändåsig iför detkursens gång,under mesta anser manmen
tekniska kun-deltagarnasöverskattatalltsåbehovet,underskattatha

och kanske ocksåbehövtsskulle ha support-nande. Mer support en
behov. Inomdistansstuderandesefter justbättrefunktion anpassatssom

intestödcentraordinariepåpekashögskoleprojektenalltframför att
dis-formeroch i dede tidpunktertillgängliga vidalltid är passarsom

tansstudenter.
andratidigare, iIT-stödkursensi regelharLärarna använt samman-

arbetet.detmestadels ioch dåhang egna
följaktli-teknikanvändningenbeskrivs självadet gäller lärarnaNär
harproblemoch smärtfri.jämförelsevis enkel Deras mersomgen

sammanhang.pedagogisktifungerafå teknikenhandlat ettattattom
uppfattningutbreddhögskoleprojekten detallt bland attFramför är en

distanslärarenmångfacetterad kompetens ändet krävs avavmeren
ämnesdidaktiskämneskunskap,krävsEnligtandra. t.ex.rapporterna

kunskapteknikpedagogiskochtekniskdistanspedagogisk,kunskap, av
distans.framgångsrikt Dess-undervisavilluniversitetslärare somen

själva lä-förändringinnebäradistansundervisningenutom avenanses
vägled-ochtonvikt handledningföreläsning, tillfrånrargärningen -
alltframför påtidskrävande,beskrivs ocksåArbetetning. som mer

handled-textbaseradeindividualiseringen och dendengrund störreav
förberedelserplanering ochkraven påeftersomocksåningen, men

ökar.
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Den lärarrollen diskuteras bland folkbildningsprojekten,ävennya
ibland i liknande inom högskolanstermer projekt, likanästansom men

Ökadeofta i vamande ordalag. krav på förbestämd struktur ochmer
planering och mindre för fysiska kanutrymme hotmöten ett motvara
folkbildningens pedagogiska ideal, dvs. förändring i riktning borten
från deltagarinitiativ och deltagarfokusering och ojämlikmot en mer
och lärarcentrerad undervisningssituation.

tillgångDeltagarnas till utrustning och nätanslutning

högskoleprojektenInom har det varit vanligt kursdeltagarna självaatt
förväntats skaffa sig tillgång till det IT-stöd ingått i respektivesom
kurs. I mindre antal projekt har utbildningsanordnarenett lånat dato-ut

eller gjort datasalar tillgängliga och i ytterligare några har dettarer an-
lagts deltagarnaspå arbetsgivare. De två första lösningarnasvar uppges

fungeratha bra. Högskoleprojektens deltagargrupper har ofta da-egna
hemma eller åtminstone tillgång till datorertorer och inom universitet

och högskolor vid det här lagetär relativt välförsedda med IT-man
stöd. litaAtt på arbetsgivare kan däremot visa sig vanskligt, dels fören

denne inte alltid har tillgång till elleratt den nödvändiga teknikengör
tillgänglig, dels for säkerhetsaspekter kan leda till deltagarnasatt att
tillgång till interna kommunikationsnät begränsas.

folkbildningsprojektenI det i första hand utbildningsanordnarenär
för deltagarnas tekniska utrustning,ansvarat eftersom harsom ut-man

frångått tillgången till datorer inte tillräckligatt bland folkbild-äregna
ningens målgrupper. I avseende tycks detta ha fungeratett bra-ansvar
deltagarna har beretts tillgång till datorer och tillämpningar- allt-men
för ofta inte i tillräcklig omfattning. fleraI projekt har antingen flera
deltagare fått dela på och dator, eller har de hänvisats tillen samma
datorer gjorts offentligt tillgängliga i bibliotek. Både dessat.ex.som
lösningar har visat sig problematiska. Projekten drar slutsatsen att en

deltagare helst behöver dator för våga och förattovan en egen prova
sig tid lära.att ta att

Bland folkbildningsprojekten beskrivs det dessutom relativtsom
vanligt inte heller lärarna haft datoratt arbeta på.atten egen

Organisation och administration

Externt samarbete har förekommit i ungefär fjärdedelar projektentre av
och i ungefär lika utsträckning i och destor Atttrevar en av grupperna.
bygga samarbetskonstellationer har både mål ochsetts ettupp nya som

nödvändighet. Nätverksbyggandet innebära bättre för-som atten anses
utsättningar skapas för framtida utveckling och genomförande di-av
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tillräckligt medsig få haoch dessutomIT-stöd,medstanskurser anser
den-sig åtsjälva kunnaförpersonella ägnaellertid, attresurserpengar

önskemål frånocksåsamarbeteverksamhet. Externt ettsortens varna
sida.DUKOMs

demellanvarieratutseende harkonstellationernas treolikaDe pro-
givits.samarbetetinnehålldetharoch detjektgruppema även som

igenomförtsoftastharfolkbildningsprojektenHögskole- och sam-
hörtmellandessutomochfårelativt partermellanarbete parter som

och univer-Högskolorutbildningskultur.ochinomhemma sammaen
arbetsgi-berördamedochsinsemellansamarbetatallmänhetisitet har

huvudsakfolkhögskolor iochstudieförbundpåvare sätt somsamma
folkrörelse-fall inomi allaellerfolkbildningen,inomhållit sighar

varieratsamarbetandeantaletkommunprojekten har partersfären. I
projekt harochinblandade itiotal, ochoch ettmellan två ett samma

lands-företag,förvaltning, privatakommunalfrånrepresentantert.ex.
högskolor,föreningar,ekonomiskastiftelser,kommunalating, gymna-

samarbetetkommunalförbund kunnat Det externaellersieskolor vara.
harandra. Deti de tvådennainom änbeskrivs tungrott gruppmersom

del in-helmedförtochadministrerakompliceratvarittagit tid, att en
fåmycketibarakulturkrockar. Däremotoch sägstressekonflikter

samarbetetförsvåratförordningarregler elleradministrativaprojekt att
förprincipernadock häntharutsträckning. Detegentlig atti någon

olikamellanarbetstidfördelning parterochkostnadsfördelning an-av
diskutabla.setts

skiftandeprojektenharorganisationen, möttsi denInternt, avegna
sigmisstroochintresseminstskepsis, mestreaktioner. Störst anser

talasutvärderingsrapportermångapå. Iprojekt hafolkbildningens stött
tekniskavilkenutbildningskultur inomochokunskap, enomovanaom
alldelesintegreraslåter sigintedistanspåoch studierhjälpmedel
varkendocklikartad bild,målarHögskoleprojektensmärtfritt. enupp

stöd,ledningenshaftalltFramförentydig.eller likalika tydlig om man
förväntningarpositivaochbåde intressekunnatprojektenhar mötas av

hög-verkarallmänhetpå. Isig få hamotstånd stöttdirektoch säger
hemmaplan.mycket påsärskiltmärktshaistället inteskoleprojekten av

mottagandet.positivadet totaltredovisarKommunprojekten sett mest
ochmeningi någonbeställningsarbetenvaritoftaharkurserDessa

intressenter.och andrabeställareefterlängtadeocksådärmed av
DUKOM-inomutvecklatsde kurserantalmindreEtt somav

utbildningsanordna-del ividaredrivasplanerasprojekten att som en
påverkatharprojektAndraprojekttidens slut.efterordinarie utbudrens

kurserExempelvis harandrapåverksamheten sätt.reguljäraden nya
modellerpedagogiskaförebild,DUKOM-projektetmedutvecklats som



SOU 1998:57 Sammanfattning och diskussion 127

förts till ordinarie kurser och tekniska lösningaröver i andraprovats
sammanhang.

för detMen projektens påverkan internt ha varit mindresägsmesta
handfast så. Mest har den handlat attitydpåverkan och kunskaps-än om
spridning. harDUKOM enligt projektens inneburit denrapporter att

organisationen tillförts och många gånger kunskap inomegna mer ny
både det distanspedagogiska och det informationstekniska området.
Och med kunskap och erfarenhet intresset ha ökat ochsägs ävenmer
den allmänna inställningen blivit positiv, eller i alla fall öppen.mer mer

utveckling omvittnasDenna allmänt i folkbildningsprojektensmest
Ännuslutrapporter. Fortfarande sig dock inte framme.anser man vara

verksamhetenvilar på personligt från mindre antal eld-ettengagemang
själar och ledningens stöd det arbeta med den härärutan tungt att sor-

kurser.tens
allmänhet har DUKOM-projekten efter respektiveI anpassats ut-

bildningsanordnares administrativa regelverk och praxis. Försök i ett
mindre antal projekt med antagningsförfaranden och examina-egna
tionskrav, rekryteringskanaler eller kursadministration harnya egen
resulterat i merarbete, alltid varit genomförbara. Docknästan ärmen
denna experiment i allmänhet inget eftersträvats. Ordinariesortens som
administrativa regler och rutiner har bara sällan uppfattats hind-som
rande eller hämmande for utvecklingsarbetet.

6.2 Diskussion

Utvecklingsprojektens bidrag

har huvuduppgiftDUKOM föreslå nationell strategi för IT-attsom en
stödd distansutbildning. Tanken de utvecklingsprojektattvar som
kommittén finansierade skulle fungera underlag för denna. Utifrånsom
projektens utvärderingar och sammanställningen dessa skulleegna av
det möjligt dra slutsatser den framtida bådeinriktningen påattvara om
utvecklingsarbete och utbildningssatsningar. detta haravseendeI pro-
jekten infriat förväntningarna.

erfarenheter gjorts, de lärdomarDe många kan hämtas, gårsom som
emellertid sällan beskriva i tvärsäkra eller fel,rättatt termer av
eller bättre sämre.och Projekten har inte visat vilket IT-stöd som
fungerar bäst, vilka målgrupper har vinna, vilken peda-mesta attsom
gogisk lösning riktigast använda eller vilka organisatoriskaär attsom
förutsättningar fungerar bäst for utveckling och genomförandesom av
distansutbildning med hjälp informationsteknik. Den sortensav ny

5 18-0930
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riktlinjer eller allmänna rekommendationer knappast underlagdeger
för.

vilkaIstället de har bidragit till identifiera områden inomhar att ett
visautvecklingsarbete kan angeläget och till påfortsatt ettattanses

i dennapedagogik och teknik behöver fåflertal frågor ett svarsomom
iutveckling. Kanske ligger deras betydelseframtida största rentav att

överhuvudtaget.behovet utvecklingövertygande visat påde så av
bild såväl derealistisk"Projektet har mångagett avoss en merav

"arbetssätt innebär.komplikationermöjligheter de IT -stöttettsom
framtiden kommertekniken iDUKOM-projekten visar ävenatt om

distansutbildning, vi inte därsvensk såviktig roll ispela ännu.äratt en
kommittekniska utvecklingenförutsätta dendet intedag gårI attatt

tillräckliginfrastrukturen byggts itekniskatillräckligt långt, den utatt
distanspedagogiska kun-eller detteknikkunnandetomfattning, attatt

IT-stöd alltiddistansutbildning medförnandet tillräckligt utbrettär att
inte själv-fall helst detgenomföra. vilketmöjlig Iska äratt somvara

pedagogiskförbättring existerandeupplevsdenklart att en avsom
visio-återfinnas ilysande resultatenFortfarande tycks depraktik. mest
frust-delvispotential, medan praktiken innebärIT-stödets ettnerna om

mindre glamouröst vardagsslit.betydligtrerande och
delsammanhang,iingår DUKOMDessutom störreett ensom en av

för-IT-användning ochriktning ökadiallmän förändringsprocess mot
nivåer iolikaformerna inom utbildning påpedagogiskanyelse deav

utveckling kommitinneburitutredningensamhället. sådan harSom att
involverats ihundratals människorolika projekt,till stånd i hundra att

möjlighetertusentals berettsoch ytterligareutvecklingsarbete attatt
utvecklatskunnande harhjälp IT-stöd.studera med Nyttpå att avprova

oftaprojekten har dessutomspridits.erfarenheter har Inomoch man
denomgivningen- ikunskap ökat iintresse ochkunnat intyga ävenatt
deninombygd där projektet realiserats,organisationen, i denegna

dit kursenden arbetsplatshämtats eller påmålgrupp där deltagarna
förlagts.

di-IT-stöddalltså ha blivitkanResultat DUKOM sägas merav
frågor. Menallmänt spridd kunskap och mångastansutbildning, mer

säkraknappast några svar.
framför alltsäkra generaliseringar begränsasMöjligheterna till mer

deturvalurval.projekten De ut-utgör representerar ettettatt avav
distanspedagogiskanärvarande pågår inom detvecklingsarbete försom

tids-starktområdet, urval dessutomoch IT-pedagogiska och ärett som
och medoch tillden tekniska utvecklingen högbundet. Hastigheten i är

fickcirka år,projekt, pågick i endastflerainom DUKOMs ettsomav
börjanvaldes ide tekniska lösningarmed ut-att avsomomman vara

vid arbetets slut.upplevdes föråldrade Ivecklingsarbetet en annanvara
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verksamhet eller kommerår därmed troligen inte de erfaren-ettom par
heter gjorts inom DUKOM-projekten i alla delar rele-som anses vara
vanta.

Överhuvudtaget visar projekten behovetpå utvecklings-sättaattav
arbetet i sammanhang, inte bara i tidsmässig mening,ett medävenutan
avseende på pedagogisk tradition, organisatoriska förutsättningart.ex.
och syfte med arbetet. Projekten och de resultat de visar har kom-som
mit till för skiftande utbildningsbehov ochmöta arbetet haratt genom-
förts människor med sinsemellan väldigt olika erfarenhet och kom-av
petens.

pågåendeDUKOM illustrerar utvecklingen

kapitelI två diskuteras två olika på distansutbildningens syftesätt att se
och metoder frågan hur utbildningens öppenhet hanteras isamt vartom
och dessa.ett av

förstaDet utvecklades redan påsynsättet 1970-talet distansut-när
bildningen för första gången introducerades inom den svenska hög-
skolan och har dominerat universitetens distansutbildning fram till i
dag. Distansutbildning betraktas i första hand jämlikhetsska-ettsom
pande instrument syfte bidra till rättvis fördelningär attvars en mer av
samhällets utbildningsresurser mellan olika delar landet och mellanav

Öppenhetolika sociala i bemärkelsen ökad tillgänglighet ef-grupper.
och de pedagogiska modellertersträvas används för åstadkom-attsom

denna tillgänglighet ursprungligen hämtade från korrespon-ärma
densundervisning och decentraliserad undervisning. dag de förI utgörs
det kombination självstudier och kortare inslag lä-mesta av en av av
rarledd undervisning/fysiska och studierna genomförs med stödmöten

skriftligt studiematerial, studiehandledning och relativt försiktigav en
användning tekniska hjälpmedel.av

andraDen distansundervisning datum. Frånsortens är av senare
1980-talet och framåt har arbetsmarknadsperspektivet successivt fått
allt betydelse i distansutbildningssammanhang.större tillgodoseAtt
arbetsmarknadens behov och förbättra den enskildes förmåga hävdaatt
sig på denna har blivit vanliga syften. Samtidigt har den tekniska ut-
vecklingen accelererat. För tillgodose kraven från mångfacetteradatt en
och snabbt föränderlig arbetsmarknad, och med stöd de tekniskaav nya
hjälpmedel gjorts tillgängliga, har dessutom form öp-som en annan av
penhet tidigare kommit fokuseras. handlarän Här det öppenhet iatt om
innehåll och arbetssätt, dvs. skapa möjliga öppenhet ochstörstaattom
flexibilitet i själva undervisnings- eller lärandesituationen.

flestaDe DUKOMs utvecklingsprojekt hör hemma inom detav
första Urvalet gjort så. Utvecklingsmedelsynsättet är nästanovan. gavs
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försiktigt för-ochutbildningsanordnaretill etableradeundantagslöst ett
skullelösningarnatekniskauppmuntrades.till tekniken Dehållningssätt

tillgänglig teknikbygga på relativt lättde skullerealistiska, dvs.vara
iingåskulle kunnade i framtidenutformas såskulleoch kurserna att

ordinarie utbud.anordnaresrespektive
tillgänglighetutbildningensdetocksåinnebär ärDetta attsynsätt
projekten harflestautvecklingsarbete. deIifokuserats DUKOMssom

tidiga-därstudiemöjlighetererbjudaförsökentonvikten lagts att nya
pedago-IT-stödetsochdistansforrnensfunnits. Närmöjligheter intere

utvecklinginneburitför dethar dettapotentialgiska mestaprövats, en
välkända kurs-redaninteraktionsmöjligheter ioch andradialog-av

möjligtvarit detregel intehar i ärfråganviktigastemodeller. Den om
för detIT-stöd,meddistansutbildningibättresig eller utanläraatt mer

distansstudierförmöjligheterskapahandlathar arbetet attmesta om
distansstuderandesdenElleröverhuvudtaget.studier göraeller attom

isolerad.mindrevardag
risktagandeteknisktställts i fokus,tillgänglighetutbildningensNär

etableradfrånlösningar utgåttpedagogiskaprojektensundvikits och
få nå-kommitIT-stödetblivitresultatetpraktiskadet attpraxis, har att

kursmodeller där denprojekt. mångai många Iöverkurskaraktärgot av
medierdistansöverbryggandeandraantingenteknikenharingått, ersatt

för-tillförtshar denbrev, eller såvanligafax ellertelefon, ensomsom
Majoritetenmodell.existeranderedanmodifieringbättring avenav--

tekniskagenomföramöjligafulltdock varithar utankurserna att
pedagogiskatill denha fogatsi dessatyckshjälpmedel. Tekniken mer

eftersomfördel,varithar oftaoch deti denintegreratslösningen än en
IT-stödet integenomföramöjligavarit fulltdå ävenkurserna att om

det.använda sigkunnatinte riktigtdeltagarnafungerat eller avom
alltså för-kankursmodellemaförankring irelativt lösaTeknikens

utvecklings-i urvaletgjordesprioriteringarutifrån deklaras avsom
kommithari regelutvecklingsarbetet attinnebarurvalprojekt. Detta att

erfarenhetdet någonmed föreller andraläraregenomföras mesta avav
användamed mindreteknik,ochdistansutbildning attbåde vanamen

besitt-alltsåsammanhangpedagogiskttekniken i ett personer somav-
och tekniska kompetenspedagogiskaallmänna somsorts mersammaer

ivuxenlärareelleruniversitets-svensk gemen.en
och erfa-kunskapefter lärarnasharUtvecklingsarbetet anpassats

ad-existerandeförgenomförts inomföroch detrenhet mesta ramarna
IT-stödorganisatoriska strukturer. Kursemasregelverk ochministrativa

tillgängliglättbeprövad ochutgjortsdetexempelvis förhar mesta av
distanskurserliknat dehar antingenvaltskursmodellerteknik, de som

normaltkurserde reguljäraeller settmed tidigarearbetat sommansom
frân-försök gjortsharoch bara sällankursutbud attochingår i ensvars
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Ävengå de vanliga administrativa rutinerna. projekten sammantag-om
varit atypiska det inslaget blandsamarbetsprojektstorana genom av

dem, har detta samarbete bedrivits antingen sedangärna parterav som
tidigare varit arbeta tillsammans eller återfunnits inomattvana som en

likartadeoch del utbildningssystemet och därmed haftsamma av som
referensramar bygga samarbetet på.att

blivit antal kurser till delar utvecklats iResultatet har ett storasom
etablerad praxis och därmed troligen med jäm-överensstämmelse med

förutsättningar i framtiden kunna delarförelsevis goda ingåatt avsom
verksamhet.samma

fri frånverklighetsanpassning har emellertid inte varitDenna mot-
framgångs-eller svårigheter. projekten diskuteras arbetetsgångar Inom

olika faktorer tillsammans bestämmer utvecklingsarbetetsfaktorer, som
förutsättningar och resultat.

Framgångsfaktorer-na

Tekniken

i sådanaInformationstekniken och teknikutvecklingen förstås viktigaär
sammanhang. "Distansutbildningen måste naturligtvishär i sam-ses

Tillgången till lämplig hårdvaraband med den totala IT -processen
och-injrastruktur förbättras ständigt. -mognaden ledningoch ITIT i

gradvis. Utveckling efektivareförbättras alltorganisation pro-av
medsnabbt. Och överföringskapaciteten bättregår utnyttjasgramvara

komprimeringsmetoder. krävs samtidigt mognadspro-diverse Det en
för användarna den utbildningstekniken. "av nyacess

del redan där. "Några projekt redovisade idelvi ärattanser
teknikanvändningen.positiva erfarenheter av

för de allra flesta andra fungerade tekniken ellerMen ettsom mer
i gick inte teknikstödet-mindre osäkert inslag kurserna. litaDet att

det skulle fungera från gång till gång, alla kursdeltagare och lära-att att
skulle kunna eller alla skulle välja använda det.använda det att attre

visade tidskrävandedet sig arbetsamt hantera.Dessutom Det attatt var
lära sig tekniken och lära den, det tid åtgärda alla tekniskaatt ut tog att
problem framför allt och gicki början kurserna, tid vanligt åtänav mer
till lärarförberedelser undervisningenoch planering och denav mes-
tadels skriftliga kommunikationen.

få projekt beskrivs emellertid tekniken ensidigt ellerI något ontsom
belastande. Periodvis har den fungerat bra och i vissa- relativt begrän-
sade avseenden den ha inneburit kvalitetsvinster. Denävenuppges-
skriftliga kommunikationen har bidragit till synliggöra kunska-t.ex. att

processkrivandeoch förmågor vanligtvis inte uttrycks i ord,per som

6 18-0930



1998:57SOUSammanfattning och diskussion132

i någotutvecklats ochdialogmöjligheter hargenomföras,har kunnat
motivationshöjande.i sigteknikenprojekt beskrivs som

någotteknikinslagenupplevdes intehela sär-detpåMen stora som
hinderframställs de ofta över-slutrapporternalyft. attskilt Istort som

bemästra.svårighetervinna eller att
hadessutomomfattningteknikproblemenstycksprojektfleraI

blevpåöverraskning. Mestnågot sängenkommit tagna manav ensom
teknikstödet ochingick ide komponenterfinna hurkanske att somav

instabilabildadesig,utmärkt föralldelesfungeradevanligtvis varsom
Kompatibilitetenkopplas ihop.ochkombinerasskulledenärsystem

vardagskompetenstekniskaprojektmedarbetamasbristfällig ochvar
problem-ochuppkopplingarinstallationer,otillräcklig för devisade sig

kommunikationfungerandefå igångkrävdes försökningar att ensom
oftadeltagarnasocksåöverraskande framstårSominom grupperna.

ochTeknikintroduktionenkunnande.tekniskavarierandelåga och sup-
underdimensionerade.vanligtvisporten var

själva tek-varkendöma,rapporteringDUKOM-projektens ärAv att
vuxenutbildningenhögskole- och ännuanvändare inomdessniken eller

IT-stöd.distansutbildning medredo förriktigt

Pedagogiken

DUKOM-med modiñkation.sanningförståsOvanstående är en
förutsätt-degjordes utifrånteknikvalsärskildainnebarprojekten att

ochdirektivdefmierades i DUKOMsochgällde 1995ningar somsom
teknikutbildningsanordnare. Denanslagssökandeanvisningar till som

representativ i allaintedärmedutvärderatsharoch ärvaldes som nu
berättelsen.deli sig barateknikenavseenden. ärDessutom är aven
bilderlåser sig,skylla på. Datorersig lätti och förDen attär somsom

och avbrutnainte leder någon över-uppkopplingarförsvinner, vartsom
bådestudiesituationskeendet ipåverkarproblemföringar är ensom

handgripligen.påtagligt och
märkbaramindreochspelar andrasynliga teknikendenbakomMen

utbildnings-olika i olikaharTeknikenin. sättfaktorer använts
pedago-berättelse. Dendelsammanhang. Det är sammaaven annan

projektenframgångsfaktorertill dehör ocksåtillämpningengiska som
del-framför alltantyds detdet iOchdiskuterar. attrapporterna varom

tycks mångaproblemen, såtekniskareagerade depå renttagarna som
funderaanledningfunnitlärarna ha överundervisandede större attav

stöd förreelltfungeraförimplementerasIT-stödet skahur ettatt som
tillteknikenhaegentligenVad skaundervisning.ochlärande man

avsedd funktionfylladenhur fårOch attman
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besvarats enklare ochprojekten har den första fråganI ovan mer
varit utbredd uppfattning blandentydigt den andra. harDetän pro-en

själv-IT-stödet företrädesvis bör användas för deltagarnasjekten att
kunskapsutveckling konkret förständiga och individuella presenta--

interaktion med kurskamrater och lärare. In-lärostoff och förtion av
mellan infor-framställs kopplingenledningsvis i gärnarapporterna ny

tek-individualisering kausaldeltagaraktivitet ochmationsteknik, som -
och aktivtförutsätta individualiseringleda till ellerniken stu-ettantas

Även dvs.lärarrollen beskrivsderandebeteende. gärna somsom ny,
i undervisning.handledande och vägledandejämlik, än annanmer

iföreställningar haft betydelsesådanatroligtDet när ettär att man
eller mindreteknikanvändningen tillprojekt valtantal göra ettatt mer

automatik förut-Möjligen har någonfrivilligt inslag i kurserna. sorts
igångautomatiskt/frivilligt/självständigtdeltagarna sätter attsatts att-
tillgäng-dennatekniken ochstudera med hjälp den görsnärnya omav

lig.
har det dockimplementerats i projektenteknikstödetdetPå sätt som

harlåta bli använda det. Detför deltagarnavarit möjligt attäven att
deltagaraktiviteten har uppfattatslågaockså gjort.många Den ettsom

påframför allt haroch detproblem i många kurser ärreageratsom man
varandra, ivia medkommunicera IT-stödvalt intedeltagarna attatt

enkelriktad ochtenderat bli bådeharKommunikationen att ex-grupp.
ioch deltagaremellan lärarenklusiv, för det har den ägtmesta enrum

Även handledningen ofta ingåttindividualiseradedentaget. som enom
också få igångdock svårigheternakursplaneringen, hardel i att grupp-

aktualise-frågan harOch den andrakommunikationen noterats. ovan
avsedd funktionför få teknikstödet fyllabär sigHur attattrats: man

ofta projektensfortfarande obesvarade fråga avslutarDenna rap-
problematisk denrelevant ochväl upplevt hur bådeportering. När man

fall dagsavsluta projektet, eller i allavarit dagsfaktiskt har detär, att
utvärderare.till DUKOMsavrapporteraatt

användning itekniken kommit tilleller projekt därde kurser andraI
för detursprungliga planeringen har lärarnaenlighet med den mesta

varit,Handledande har de flestabli relativt hårda itvingats nyporna.
inledandeoch kontrollerande.samtidigt också styrande Oavsettmen

nödvän-teknikanvändningen gjorts angelägen,visioner, det först närär
i fleraden fungerat fullt hardig eller i några fall tvingande, Detut.som

och de peda-ordentlig kollision mellan praktikenprojekt inneburit en
deltagaraktivitet går inteindividualisering ochgogiska visionerna -

utbildning- och dettamed informationsteknik inödvändigtvis ihop ny
då ha tek-till Vad skai sin fört projekten tillbakahar ruta ett:tur man

nikstödet till
inte.liknande frågor gives alltsådenna ochNågot självklart påsvar
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di-utvecklingha lärt,tycker sigställetprojekten i är attDet avsom
tradi-vadfler kompetenserIT-stöd kräver änmedstansutbildning mer

ochkunnandekräver dessutomutvecklingsarbete Dettionellt gör. mer
be-kannulägetenskild lärare ienda antasvadkompetenserfler än en

sitta.
tidsåtgången,ökadeDenkrävadetOch dessutom mer pengar.anses

in-kompetensutveckling,distanspedagogiskochtekniskbehovet av
tekniskaolikaoch behovet support-utrustningtekniskivesteringar av

utvecklingsarbetedennakostnaderna för sortensfunktioner an-gör att
kursutveckling.föränstörre annanses

Organisationen

framgångsfakto-ytterligareblirerfarenhetermed dessaochI en grupp
utveck-förförutsättningarnaorganisatoriskadenämligenaktuella,rer

IT-stöd.meddistanskursergenomförandeochling av
högskolaninom nästandistansutvecklingsarbetetbeskrivsnulägetI

påtyderDUKOMfrånErfarenhetereldsjälar.uppgift föralltid ensom
arbetefolkbildningen. Det ärinom ettdensammasituationen ävenäratt

institutioner,eller enstakatillfällenenstakavidgenomförs av en-som
reguljäradensidanvidlärare,mindreellerskilda lärare avgrupper av
ordinarielärarensalltför sällaninte utöverdessutomochverksamheten

tjänstgöring.
vardagdistanslärarensigällerförutsättningardebetyderDet att som

rakadärmedochsplittring mot-ochisoleringibeskrivs somtermer av
egentli-DUKOM-projektenenligtresurssamordningdentillsatser som
organi-med denharförutsättningar göranödvändig. Dessa attärgen

distansutbildningen.förvaltsmodellsatoriska som
distansutbildningförMode-modellenDualsmåskaligasvenskaDen

di-bådeföruniversitetochhögskolorlandetsinnebär ansvararatt
Distansutbildningenhögskoleutbildning.reguljärochstansutbildning

institutioner,utbildning, inomövrigparallellt medbedrivs avsamma
reguljäradenanslag ut-finansierasochlärare somsammaavsamma

distansutbildning-förgällerprinciperLiknandepåbildningen campus.
Med någrautbildningsanordnare.ellernivålandet,generellt i oavsetten

distansutbildningeventuellgenomförsochutvecklasfå undantag av
huvuduppgiftsinhar att t.ex.utbildningsanordnare somsomsamma

vuxenutbildningkommunalfolkhögskolekurser,studiecirklar,erbjuda
undervi-lärareföretagsutbildningar/fortbildningar,och somsammaav

respektivefrånhämtademedochutbildningarolikadessai pengarsar
anslag.ordinarieanordnares
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Dual Mode ha förtjänster. högskoleutred-många 1992 årsIanses
ning närheten mellan och ochtalas exempelvis lärare studentom om
hur det faktum utbildningens innehåll och inriktning avgörsatt genom
lokala beslut, skapar flexibilitet i planering och genomförande. "På så

de studerandes önskemål och behov, bör den vikti-kansätt som vara
"52styrfaktorn, beaktas. Möjligheten till överspridninglättaregaste an-

fördel. distansutbildningen planeras,Genom ut-attges som en annan
med utbildning, detoch genomförs integreratvecklas varaannan anses

erfarenheter från modell tillrelativt lätt sprida godaatt annan.en en
emellertid distansutbild-småskaliga modellen innebär ocksåDen att

specialiseradspecifikasplittras. Några någonningens pengar,resurser
finnsför just distansutbildningenpersonal eller något avgränsat ansvar

utbildnings-varken inom högskolan eller hos andraför det inte,mesta
blir svåraresurskrävande aktiviteteranordnare. får till resultatDetta att

genomföra.att
Mode-sidan Dualutvecklingsarbete har pågått vidDUKOMs av

för detfinansierades med medel ochProjekten mestaexternasystemet.
gjordesmellan flera sågenomfördes de i samverkan På sär-sättparter.

för just de härpersonella tillgängligaskilda ekonomiska och resurser
arbetet efterfrå-samlatdistansutvecklingsprojekten. Ett övermer grepp
med deoch för sig, ochinför fortsättningen. Varockså pengarengas

ochför ordinarie utvecklingfinns tillgängligaoch den personal som
projekt isig dennafå ha möjligheter åtdrift, sig ägna sortensattanser

framtiden.
jämförtkan innebära fler fördelar,samordningEn av resurserna

flexibilitetdenfrån några projekt visarmed i dag. Erfarenheter attt.ex.
inte all-småskaliga modellens kännetecken,denförutsättssom vara en

in-detDual Mode innebär inom högskolantid kan för given. äratttas
för detför distanskurserna och dessastitutionerna har utgörsom ansvar

betyderrespektive institutions utbud.mindre del Det attmesta aven
be-utifrån, efter lokala och individuellaefter önskemålanpassningen

för verk-rutiner och mallar gällerinte prioriteras.hov, Degärna som
Insti-skull.för enstaka distanskurserssamheten i bryts inte någrastort

flexibilitet.tillräckliga för den Even-tutionen har inte sortensresurser
undan-från praxis därmed lätt pålokala behov avvikertuella sättssom

tag.
utbildningsanord-flestagäller villkor för de andraTroligen samma

mycketutvecklingsförmåga likaAnpassningsförmåga och styrsnare.
den goda viljan.tillgången till resurser som avav

5 Frihet1992:1. Ansvar Kompetens.SOU
52SOU 1992:1, 287.S.
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Kommittédirektiv

Distansmetoder inom utbildningen Dir. 1995:69

Beslut vid regeringssammanträde den maj4 1995

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas med uppgift föreslå åtgärder kanatt som
främja användningen distansmetoder inom främst vuxenutbildning-av

och högskolan. Utredarens huvuduppgift föreslå strategiär atten en
långsiktigt främjar utvecklingen i hela landet de möjligheter tillsom av

distansutbildning den moderna informationstekniken erbjuder.som
Utredaren skall vidare analysera hur radio och kan utnyttjas iTV

utbildningens och bildningens tjänst och därvid eventuellpröva om en
framtida fjärde markbunden TV-kanal kan utnyttjas för nationell ut-
bildnings- och bildningsverksamhet.

Distansutbildning tid ochspar pengar

I 1995 års budgetproposition prop. 1994/95:lO0, bilaga framhålls9
det inom högskola, vuxenutbildning, folkbildning och arbetsmark-att

nadsutbildning finns behov föra utbildningen i former ochatt utav nya
till Ny teknik detta möjligt, formerna behövergörnya grupper. men

till de många olika behov och förutsättningar människoranpassas som
har. Regeringen framhåller det därför finns anledning iatt att sär-en
skild kommitté analysera förutsättningarna för samlad utvecklingen av
den mediebuma utbildningen och det finns anledningävenatt när-att

studera internationella erfarenheter Open University it.ex.mare som
Storbritannien. Kommittén föreslås få i uppdrag stimulera olikaäven att
former försöksverksamhet.av

åstadkommaFör önskvärt nationellt kunskapslyftatt behövsett en
ökad tillgänglighet till utbildning. Utbildningsbehoven kan inte tillgo-
doses enbart utökat antal platser i undervisning,ett ärgenom som
bunden i tid och Utbildningar förmedlade olika distans-rum. genom
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traditionellatill denviktigt komplementdärförkanmetoder ettvara
till studier.tillgänglighetenökaförundervisningen att

bl.a.i tid ochbetydande frihetdistanspåUtbildning somrumenger
bedrivasStudierna kanberoendeförvärvsarbetandemånga är an-av.
utbildningenkanmedier. Därtillolikaviaeller ienskilttingen grupp

samhället ochden enskilde ochbåde förkostnadertill lägregenomföras
anställdasdemetod för ökaväljer dennade företagför attäven som

kompetens.

samordnasTeknikutvecklingen behöver

harområdetITinformationstekniskadetpåutvecklingenmedtaktI
utbildningsanordna-ökat hos mångadistansmetoderförintressetockså

utvecklingtekniskochpedagogiskmedförtharoch företag. Detta enre
kangraddistansmetodema i högreområdet änpå gör att anpassassom

utformad organi-Med väloch behov.önskemålstuderandesdetill en
nåkunnadistansutbildningenbordeinformationförbättrad utochsation

i dag.denbetydligt görtill änstörre grupper
det gällerbildbrokigvisarsituationen närnuvarandeDen upp en

hjälpmedel. Mångatekniskaolikabedrivs medutbildning typer avsom
finnsredanmodellerstöd föreller sökerlikartade projektutvecklar som

informationsinsatser,behovdärförfinnsandra håll. Det ettdrift påi av
forskningochutvärderingytterligareerfarenhetsutbyteutvecklat samt

området.på
haransträngningargjortutbildningsanordnareolikaTrots storaatt

distansmeto-det gällergenombrottavgörandeskett någotdet inte när
otillfreds-situationområde. Dennautbildningens ärroll inomdemas
få tillgångbehöverflerbakgrundminstställande inte attmot av vuxna

viktigt detSärskiltutbildningssystemet.alla nivåer i ärutbildning påtill
för dearbetslivetkompetensutveckling ioch underlättastimuleraatt

iofta kommergrundutbildning och inte såhar kort somgrupper som
minskaockså angelägetpersonalutbildning. Detåtnjutande är attav

alternativa,erbjudahögskoloruniversitet ochtrycket på attgenom
studiemetoder.resurskrävandemindre

redanMycket är utrett

idistansmetodertill utvecklingkan bidrahurFrågan ut-staten avom
full-tillfällen under år. Envid fleraharbildningen utretts mersenare

bör beaktasutredningsarbeteförteckning tidigareständig över som
biläggs.

År underlagframsärskild utredare i uppdragfickl99l ettatt taen
utvecklingtillkan bidrautredning hurfördjupadför staten avomen
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distansutbildningen. Utredningen, överlämnades i början årsom av
fick1992, Långt borta och mycketnamnet förstudieEnnära om-

svensk distansutbildning Ds 1992:3.
Ett år överlämnade utredningen effektivare vuxenutbild-senare om

ning sitt huvudbetänkande Kunskapens krona SOU 1993:23. Be-
tänkandet innehåller avsnitt vidgad användningett distansmeto-om av
der med förslag till statligt stöd för utveckling distansutbildning.av

Utbildningsdepartementet publicerade år 1994 in-Nyrapporten om
formationsteknologi i undervisningen Ds 1994:21. Den innehåller
bl.a. beskrivning existerande och kommande informationstekniken av

intresse för utbildningsområdet.av
Dessa utredningar innehåller genomarbetade förslag och beskriv-

ningar fortfarande aktuella och bör liggaär till grund för detsom som
utredningsarbete härsom avses.

Distansutbildning inom EU

Distansutbildningen, liksom den teknik i allt snabbarenya som nu
tillgänglig för olikagörs utbildningsanordnaretempo i Europa, vikti-är

delar de för utbildning och yrkesutbildning, So-ga av nya programmen
krates och Leonardo da Vinci, EU har fastställt för perioden 1995-som

Även1999. de båda Adapt och Employment, har in-programmen som
inom för strukturfondema,rättats kan, liksom det fjärderamen rampro-

för forskning och utveckling, kommagrammet bidra till utveckling-att
på området. Utmärkande för EU:s insatser på utbildningsområdeten är

den transnationella karaktären har till syfte sprida erfarenheterattsom
och information till alla medlemsländer.

Metoderna lör distansutbildning skall utredas

Regeringen har uttalat den vidta åtgärderatt för åstad-att attavser
komma nationellt kunskapslyñ förett Som dessa åtgärdervuxna. en av
ingår stödja användningen distansundervisning,att både sär-av som
skild studieform och inslag i redan befintlig undervisning.som

En särskild utredare skall tillkallas för föreslå åtgärder föratt att
främja utvecklingen distansmetoder med användande informa-av av
tionsteknik inom främst vuxenutbildning och högre utbildning. försla-I

skall också behoven inom grund- och gymnasieskolan beaktas.gen
Arbetslivets behov och krav given utgångspunktär för arbeteten
det gäller utredningennär distansmetoder. Det gäller framför alltom att

underlätta den enskilda människans möjligheter och strävan att genom
utbildning förbättra sin ställning på arbetsmarknaden och öka inflytan-
det det arbetet.över egna
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oberoendealla,förmöjligheternaökaemellertidviktigt attLika är
personligai denperspektiven ut-vidgautbildningsbakgrund, attav
intresseområ-sinafördjupaochbreddabildningochvecklingen genom

den.
allamåstesamhälleframtidairollaktivspela ettkunnaFör att en

samtidigtochideltaförmågahabakgrund, attoberoende avvuxna,
påkravställerföreteelser. Dettaolikasamhällslivetsgranskakritiskt

ochomvärldendenbådekännedomoch omkunskaperökade egnaom
ochöverbryggasmåste ten-Kunskapsklyftorkulturer.ochländerandra

motverkas.utbildningenisnedrekryteringochsegregationtilldenser
ochbehovskildaskallför motalla nivåerUtbildning på svaravuxna

svårtdetvisar attErfarenheten ärvillkor. attstuderandesdeerbjudas på
arbets-utanförochiutbildning, bådetill vidarekortutbildaderekrytera

erfarenheterdetillvaramåstelärandelivslångtstrategi för talivet. En
skallför dessakrävsförutsättningar attdeoch grupperfinns somsom

förbehöveransträngningar göras attSärskildautbildning.in igåvilja
utbildning.till högremöjligheteryrkesverksammasdeförbättra

teknikutvecklingsvåröverskådligochsnabbpågårInternationellt en
ochundervisningförverktygsofistikeradealltmeraochnyagersom

undervis-ochteknikomfattande importdistans. Enpåutbildning av
bidragocksåSverige lämnarochpågår,Sverigetillningsmetoder egna

organisa-ochföretaginomnivåerallapåskerutvecklingen. Dettatill
andrainomochutbildningsväsendetoffentligadet myn-inomtioner,

digheter.
kommerutbildningsvenskhursammanhangetifråga ärviktigEn

distansutbildning. Inomtransnationelltillväxtenpåverkasatt enavav
vid någotstuderamöjligtblidet attframtid kommer attt.ex.näraen

påellerbostadenitelenätsatellit elleruniversitet viautländsktvälkänt
arbetsplatsen.

in-exempelvisutveckling,underutbildningsformer ärIntressanta
deninomkompetentaleddaarbetsplatserpåtemutbildning personerav

länder.andrafrånläraredistansstöd påmedorganisationen avegna
vidareutbild-ochfortdelartillledatroligenkommer attattDetta av

Detorganisationer. ärmultinationellaSverigeiningen övertas nyaav
iförhåll-värderasochbedömsområdedettapåutvecklingenviktigt att

mål.utbildningspolitiskasvenskaande till

Uppdraget

Kartläggning

distansutbildning,metoder förnuvarandedelskartläggaskallUtredaren
ochmetoderutvecklingbehovdet finnsområdenvilkadels inom avav

utbildning.sådanföråtgärderandra
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Med för distansutbildning här olika kombinationermetoder avses av
och/ellerteknik och metodik, syftar till överbrygga avstånd i tidattsom

skall sig, och för-mellan den lär och den lärautsom som somrum
antalmöjlighet till dialog. finnsmedlar kunskap och skapar Det ett stort

tillsam-metoder användas i olika kombinationer ochsådana kansom
traditionella utbildningsmetoder.med andramans mer

utbildnings-visa inom vilka områden, på vilkaKartläggningen skall
ochför ökad användning tekniknivåer och vilka ut-grupper en av ny

distansutbildning bäst förutsättningar ledavecklade metoder för har att
flexibel utbildning kvalitet.till effektivare och högmer aven

vilka utbild-skall utredaren bedöma förutsättningar olikaVidare
den huvudsakligen använda peda-ningsanordnare har kompletteraatt

inslag distansmetoder och självinstruerande och inter-gogiken med av
sammanhanget skall också undersökas det i deaktiva hjälpmedel. I om

gäller för olika utbildningsanordnare finns hinder förregler ut-ensom
veckling distansmetoder.av

naturligtvis varken möjligt eller lämpligt söka dämpa denDet är att
i avvaktan strategi inompågående utvecklingen pä övergripandeatt en

medie- och distansutbildningsområdena skall kunna utarbetas. Tvärtom
teknikbör det fördel och metoder har framväxtattses som ny nyaen

snabbt och statliga stimulansåtgärder. Utredningen skall vidareså utan
vad enligtbör åtagande inom detta områdeavgränsa statenssom vara

regeringens direktiv dir 1994:23 till samtliga kommitteér och särskil-
da utredningar offentliga åtaganden. angelägetocksåDetpröva äratt

söka definiera målgrupper och områden löper risk bli förbi-att attsom
i den pågående utvecklingen.gångna

för långsiktig utvecklingEn strategi

Utredarens huvuduppgift föreslå strategi långsiktigtär att en som
främjar utvecklingen i hela landet de möjligheter till distansutbild-av
ning den moderna informationstekniken erbjuder. skallFörslagensom
bl.a. bygga erfarenheterpå från utvecklingsprojekt bedrivs undersom
utredningsarbetets gång.

Radio och TV

Radio och utomordentligtTV betydelse för spridning in-är storav av
formation, kunskap kultur. Diskussioneroch pågår kring inrättandet av

fjärde markbunden TV-kanal. Utredaren skall särskilt analysera huren
radio och kan utnyttjas i utbildningensTV och bildningens tjänst. En
uppgift därvid eventuell framtida fjärde markbundenär prövaatt om en
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bildningsverk-nationell utbildnings- ochutnyttjas förTV-kanal kan
samhet.

Projektstöd

för-bereda och till regeringen lämnaskall utredarensitt arbeteUnder
utvecklasyftar tilltill projektbeslut bidragslag att an-somom om

all-utbildningen. Projekten skalldistansmetoder ivändningen somav
kart-behov utredaren efter sintillgodose deinriktning hamän att som

utformas såsärskilt angelägna. Projekten skallläggning bedömer som
utvärdera utredningsarbetet.möjliga underi huvudsakde är attatt

bedrivs i samarbetebidragen projekthand skallförstaI avse som av,
kommunalautbildningsanordnare,befintliga såsomeller för redanmed

studieför-universitet och högskolor,förskolor, skolorstatens vuxna,
ocharbetsmarknadsutbildningfolkhögskolor, anordnarebund och av

branschorganisationer och företag.myndigheter, Pro-utbildning inom
flexibla ocholika utbildningarnasyfta till dejekten skall göraatt mera
möjligheterhar svårigheter utnyttja detillgängliga för attsomgrupper
ochUtredaren skall bl.a. studerautbildning finns i dag.till övervä-som

vilka olika utbild-till lokala och regionala ibehovet stöd centraga av
kring införandet distansmetoder.kan samarbetaningsanordnare av
inom befintliga utgiftsramar.Projektförslagen skall inrymmas

Ökad tillgänglighet till utbildning

teknikbedöma i vilken grad olika slagskall vidare sökaUtredaren av
öka till-for med begränsadeoch metoder kan användas att resurser

gymnasie-nivåmässigt bådetill utbildninggängligheten motsvararsom
skolan och högskolan.

tilldistansutbildning erbjuder möjligheterbrukar framhållasDet att
behovet lärarinsatser kankostnadseffektiva studier bl.a. attgenom av

kan bedri-studierna i utsträckningbegränsat ochgöras att storgenom
deltagarna lämna sittfritid eller deltid och behöverpå utan att ar-vas

bete eller sin hemort.
möj-det troligen särskilt intressantdetta sammanhangI prövaär att

friarelighetema utveckla och använda distansmetoder inom de stu-att
kännetecknar folkbildningen.diefonner som

EU

beakta erfarenheter distansutbildning iUtredaren skall i sitt arbete av
erfarenheter inom förandra länder. Särskilt bör EU-programramen

tillLeonardo da Vinci studeras. möjligheterSokrates och De trans-som
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nationella utvecklingsprojekt dessa erbjuder börsom program upp-
märksammas.

orsknings- och utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyteF

Utredaren skall lägga fram förslag hur forsknings- och utvecklings-om
arbetet kring distansutbildning och användningen inforrnationstek-av
nik bör bedrivas på sikt. Vidare skall utredaren bedöma behovet ochav
formerna för såväl erfarenhetsutbyte mellan ansvariga för olika slag av
distansmetoder i utbildningen informationsutbyte mellan praktikersom

forskare inomoch området.

ochReferensgrupper samråd

Utredaren skall till sitt förfogande ha särskilda referensgrupper för
Tillsamråd. skall knytas med sakkunskap degrupperna personer om

utbildningsanordnare redan anordnar eller bör stimuleras attsom an-
ordna distansutbildning, högskolan, folkbildningen, kommunalat.ex.
skolor, bransch- och företagarorganisationerAmu-Gruppen, fack-samt
liga organisationer. skallVidare till referensgruppema knytas personer
med pedagogisk, metodisk, ekonomisk och teknisk sakkunskap detnär
gäller distansutbildning, forskare med erfarenhet FoU-arbete isamt av
fråga distansutbildning.om

Antalet referensgrupper formernaoch för samråd får utredaren själv
avgöra.

Utredaren skall vidare det lämpligt samråda med IT-när är
kommissionen dir utredningen1995:1 inom Utbildningsdepar-samt

studiestödssystemet dir 1994: 148.tementet om

Ramar för utredarens arbete

den del uppdragetI eventuell framtida fjärdeav som avser om en
markbunden TV-kanal kan utnyttjas för nationell utbildnings- bild-och
ningsverksamhet skall utredaren redovisa sina förslag skyndsamt.

Uppdraget i sin helhet skall slutfört den maj31 1998.senastvara
Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir till1994:23 samtli-
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden.prövaattga

Utredaren skall följa regeringens direktiv till kommittéer ochäven sär-
skilda utredare regionalpolitiska konsekvenser dir 1992:50 ochom
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir 1994:124.

Förslagen får inte leda till utgiftsökningar eller kostnadsminskningar
för eller kommunerna. Eventuella förslag medför ökadestaten ut-som
gifter skall finansieras omprioriteringar inom berörda områden.genom
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förslag till finansieringUtredaren får dock inte i sina omfördela medel
anvisade konjunkturskäl till ordinarie verksamhet inom området.av

Utredaren skall Före den oktober 1995 komma med budget-1 en
utredningensplan beräknade kostnader för arbete.över

Utbildningsdepartementet
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Bilaga

utredarenskall beaktasutredningsarbeteTidigare avsom

gymnasiesko-med kunskaper1990/91:85 VäxapropositionenI om-
samladbehovetframfördesvuxenutbildningen sats-ochlans en merav

ochdistansutbildningföroch mediametoderutvecklapåning me-att
skolväsendet.offentligadetundervisning inomdiabaserad

år 1991regeringentillsatte sär-propositionenanledningMed enav
kunskap-utvecklingenstimulerauppgiftmedskild arbetsgrupp att av

två delrapporter.redovisatharArbetsgruppenscentra.
och mycketbortabetänkandet Långt näraiutredare harsärskildEn

kom-gjortdistansutbildning 1992:3DssvenskförstudieEn enom-
pedagogiskmålgruppsanalys,erfarenhetsöversikt,ochpetens- enen

m.fl.kommunerrollfördelningen mellananalysanalys stat,samt aven
distansutbildning.i frågaintressenter om

fickdir 1992:48vuxenutbildningeffektivareUtredningen enom
förstudienämndautgångspunkt frånmedbl.a.uppdragdärefter i att

distansut-utvecklingstödjakanhurfram förslaglägga staten avenom
huvudbetänkan-iförslag år 1993lämnade dessaUtredarenbildningen.

1993:23.krona SOUKunskapensdet
ochvissa slutsatserredovisasdistansutbildningAvseende högre per

Frihet An-1992:1betänkande SOUHögskoleutredningensiförslag
Kompetens.svar

Linköpingiuniversitetenuppdrag tillapril ii 1992Regeringen gav
distansutbild-bedömningsamladi samarbeteUmeåoch göraatt aven

genomfö-ochför utvecklingtill åtgärderförslagredovisaningen och
redovisa-Uppdragetutbildning.högredistansutbildning inomrande av

Distansrådet-titeln Svenskamedi ettseptember 1992des i rapporten
högskolan.inomdistansutbildningentill organisationförslag av

och kompetenskunskapmed Agenda 2000för arbetetInom ramen -
Utbildningsdepartementet 1994publiceradeårhundradeför nästa en-

1994:21.undervisningeninformationsteknologi i DsNyrapport om
kommande in-ochexisterandebeskrivningdelsinnehållerDen aven
delsutbildningsområdet,förintressefomiationsteknologi rapporterav

Frankrike ochslag i Japan.verksamhet detta USA,pågående avom
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1997-09-04DUKOM
PMUtvärderingsgruppen

anvisningarMallenInför -

mallbl.a. denaugusti diskuteradesden 26-27påVid konferensen Runö
Vi harfram.utvärderingsgrupp arbetatdatabassökning DUKOMsför som

synpunktertillgodoseursprungliga förreviderat deninom DUKOM attnu
ochfrågeställningarför förtydliga deochfördes fram på Runö attsom

dennedan.reviderade mall följer Dettafrågeområden ingår. Denna ärsom
besvarad.vill haversion visom

praktiska detaljer-för dede ansvariga KNUTjust medVi samtalar omnu
klart, förhopp-i databasen. dettauppgifterna Närinförandetför äravna

anvisningar för dettavi skickavecka, kommerningsvis under nästa att ut
genomfördapågående och IT-kk-stiftelsens databastill KNUT överärer.

projekt.

mallplats inför arbete medkanske på sinstilla påpekandenNågra är ert
slutrapportering:och

i databaseninformationviktiga. sökerSammanfattningarna Denär som-
till sammanfattningen.oftast inte längreolika projekt letar änom

föromöjlig besvarairrelevant eller orsakfråganågonOm attär av annan-
då skriverbraförstås hoppa den. Dock detprojekt ska ni över ärert om

frågan i fråga.till varför ni inte påkort förklaring svararen
förstå förska gåsjälva. Tänk bara på delängdSvarens attavgör att en-

utomstående.
vidareutveckla/komplettera på någonni väljerOm svaretatt av-

markerar det islutrapport, det bra nimallfrågoma i äregen omer
mallen.

frågorför och ska finna vårahoppas det går braövrigtI attatt er
oktober.värda på i tid, denoch därmed väl 1intressanta att svara

Lycka till

och utvärderingsgruppsekretariatDUKOMs
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FÖR DATABASSÖKNINGMALL

DUKOMs projektnummer:
Projektnamn:

på påsammanfattningKort svenska och engelska högst 50 0rdcza
vardera:

ProjektansvarigaA.

Projektledare: Namn
Adress arbetet
Telefon och fax
e-post

Informationsansvarig: Namn
Adress arbetet
Telefon och fax
e-post

Utvärderingsansvari Namn
Adress arbetet
Telefon och fax
E-post
Intern/Extem

Projektets Web-adress:
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ProjektpresentationB.

Bakgrund:

projektethärmed detarbetavalde niVarför att- organisationiverksamhettidigaretilldetrelaterarHur er-

Syfte:
tillledaskulle detVadprojektetmeduppnåniVad ville- fall, hursåprojekttiden IunderändratssyfteprojektetsHar-

Aktörer:
GenomförandePlaneringIdégivningprojektetmedverkade iVilka- organisationen,utanför dennågon/någramedsamverkadeniOm egna-

varförochvilka

miljönorganisatoriskaDen4. :egna

institutionen,organisationen/arbetsplatsendenkortfattatBeskriv egna- traditioner.pedagogiskaochutbildningskulturverksamheten;skolan,
ifortsättaprojektetbedrivits inom attverksamhetdenKommer som-

framtiden
verksamhetutbildning/övrigövriginverkan påhaftprojektetniAnser att-

organisationinom er

rekryterigg:ochMålgrupp/-er

projektetgenomfördesochplaneradesstuderandevilkaFör-
dessajusttillkursenvände sigVarför-

projektetinformeradesHur om- relationiantagningssystemrespektiveurvals-gällandefungeradeHur-
målprojektetstill

målgruppavseddNådde nirekryteringenfungeradeHur-
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C. Utveckling/Genomförande

Utbildningens uppläggning:
Vilken pedagogisk idé byggde kursen på-
Vilken pedagogisk modell valde för förverkliga denna idéatt-

fast struktur, beskriven i studiehandledning/t.ex.en motsva-en
rande, litteraturlista mm

problemorienterad modell/motsvarandeen
modell, vilkenannan

Hur har eventuell examination skett-
niAnser den pedagogiska modellen fungeratatt förväntatsom-

Motivera svarert

Utbildningens organisation:

Ingick obligatoriska träffar i kursen-
hur många och hur långa
genomfördes de i närheten de studerandes hemort eller hosav

utbildningsanordnaren
kursenVar oberoende tid, dvs. kunde de studerande arbeta i sinav- egen

takt
Var antagningen rullande eller skedde den vid fasta tidpunkter-
Ingick strukturerat/planerat grupparbete i kursmodellen-
Anser detta förhålla sig tillsätt obligatoriskaatt att träffar, individuell-

studietakt, antagning och grupparbeten fungerade bra Motivera svarert

Medarbetarnas/ lärarnas arbete:

Vilken erfarenhet distansutbildning fanns bland medarbetare/lärareav-
projektetnär startade

harHur lärarinsatsema organiserats under genomförandet kursen- av
Lärarlagsarbete

insatsernaHar varit annorlunda i tidigare ochän motsvarande kurser På-
vilket sätt

har IT-stödet medfört mer/mindre lärartid gått åtatt
har IT-stödet ändrat innehållet i lärarinsatsema
har IT-stödet ändrat formerna för lärarinsatsema
annat

niHar ledig tid hemma,använt efter arbetstid för datorstödd hand--
ledning

Anser ni organisera lärarnassättatt arbeteert att fungerade bra-
Motivera svarert



Bilaga2 1531998:57SOU

i projektet:IT-stöd

projektetinomanvändesIT-medierVilket/vilka-
medierdetta/dessanivaldevarför

projektetanvändes de ihur
medarbeta-blandIT-medier fannsdetta/dessaerfarenhetvilken av

startadeprojektetre/lärare när
beviljatsdet ansökanefterförändratsteknikstödvaletHar av-

fall, påIT-stödet såIanvändalärarnaproblem förvaritdet attHar-
vilket sätt

kursen Isamband medIT-stödet imedproblemhaftstuderandedeHar-
sättvilketfall, påså

användeniprogram/systemifunktioner denågon/någraSaknade du-
hade niIT-stöd, hurgällervadkursen/projektetkunnatniOm göra om-

gjortdå

Samarbete/samverkan10.
samarbetspartnerseventuellamedsamarbetetfungerade externaHur-

organisationendenutanför tegna
det berod-nivadsamarbetetmed attproblemhade externt,Om anser-

Organisato-verksamhetrespektiveRegler/förordningarde på styrsom
Annatförhållandenriska

organisationeni denprojektetHur emottogs egna-
vadde ochbestodmotstånd, variellerproblemhaftni möttsOm av-

verksamhetRegler/förordningarberodde påde styrni att ersomanser
AnnatförhållandenOrganisatoriska

projektetsamarbetetfungerade inomHur-
nivadprojektet,inomsamarbetetmed attproblemhadeniOm anser-

Organisato-verksamhetenRegler/förordningarberodde på styrde som
Annatförhållandenriska
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D. Resultat

Kursekonomi:11.
mycketHur DUKOM-medel tilldelades projektet-
mycketHur har projektet kostat totalt Skilj möjligt på utvecklings-om-

och driftskostnader.
möjligt, försökOm uppskatta skillnaderna i driftskostnader mellanatt-

projektet och motsvarande kurs/utbildning i traditionell form.
många/hurHur andel de studerande har genomförtstor antagnaav-

kursen planeratsom
projektet kunnatHar hållas inom de preliminära ekonomiska ramarna-
inte, vilka ickeOm beräknade kostnader har tillkommit Varför uppstod-

dessa kostnader

12. Studerandes synpunkter på kursen: Viktigt samtliga frågor besva-att
detta jrågeområdeinom genomförtni kursras om en

Vilken de studerande de haft kursmaterialetnytta attanser av-
studiehandledning, förproducerat material för sin inlärningannat

Vilken de studerande de haftnytta IT-stödet:.attanser av-
datorkommunikation med lärare
datorkommunikation med andra studerande
kursmaterial och kursadministration på web
databassökningar

Vilka de vanligast förekommande positiva omdömena kursenvar om-
Vilka de vanligast förekommande negativa omdömena kursenvar om-

13. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna:

Vilka positiva respektive negativa erfarenheter vill ni dela med er-
beträffande

förutsättningar för utveckling verksamhet med inriktning motav
inomIT organisation och eventuellt i samverkan meder egen exter-
aktörerna

förutsättningar för genomförande verksamhet med inriktningav
inomIT organisationmot och eventuellt i samverkan meder egen
aktörerexterna

Utifrån erfarenhet; vilka ni de betydelsefulla frågornamester anser vara-
kring IT-stöd och distansutbildning återstår besvaraattsom

Utifrån erfarenhet; vilka viktiga hinder återstår undanröjaer att-

14.Utvärdering projektet:av

har niHur samlat in de uppgifter ni lämnar i denna utvärderingsom av-
DUKOM-projekt Skriftliga frågeformulärert Intervjuer Kursvärde-

ringar Annat
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projekt består två delar; denUtvärderingen avrapporteringert av somav
här och slutrapport. vill, kan nedan kortfattatlämnat Om ni nini en egen

huvudpunkterna och kompletterande utvärderingsrapport.i er egenange
publiceras, då den går finna publice-Om iäven attrapporten ange var

rad form.
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