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Ingress

Arbetetsl ramverk

l.l Studiens bakgrund och syfte
Stora nationella investeringar under de tio åren har givit svensksenaste
distansutbildning förutsättningar for stark utveckling. Satsningarna på
försöksverksamhet i Umeå 1987-1993, stödet till konsortiebildningar
för distansutbildning från och med 1993 och Distansutbildningskom-
mitténs omfattande stöd, tiden 1995-1997, till utvecklingsprojekt inom
breda samhällssektorer exempel på detta. Stiftelsenär för kunskaps-
och kompetensutveckling har från mitten 1990-talet mycketsatsatav

för påverka innovationer och teknikanvändningstora att iresurser ung-
domsskolan. Sammantaget dessasig olikarör satsningar överom en
miljard kronor. De hittillsvarande erfarenheterna dessa investeringarav
diskuteras i flera rapporter

Distansutbildningskommittén har gjort omfattande uppföljningen av
dess 100 projekt och ställer på så vis rik erfarenhets- och kunskaps-en
bank till förfogande Inte någon gång har så brett och djupt forsk-ett
ningsmaterial svensk distansutbildning dokumenterats. Kommitténom
har tagit initiativ till genomgångäven tidigare forskning ochen av re-
dovisade erfarenheter arbete med utbildning på distans. Genom attav

historiska och internationella utblickargöra kan den pågående utveck-
Ännulingen i Sverige in i vidare sammanhang.sättas initiativett ett av

kommittén har resulterat i erfarenhetsredovisning och analysen av
ekonomiska förhållanden distansutbildning.i Utfallet dessaav genom-
gångar dennaipresenteras rapport.

distansutbildningBegreppet brukar till gälla sådanaavgränsas att
former undervisning och studier på olika utbildningsnivåer, inteav som
innebär kontinuerlig och direkt handledning lärare, samtidigt och påav

plats närvarande, de studerande. Studierna skall för be-attsamma som
traktas del i distansutbildning ledas utbildningsorganisa-som en av en
tion för planering dem, givit råd och vägledningsvarat införsom av
studierna och handledning under studierna Definitionen inrymmer ett

1 Dahlöf, U. m.fl. 1995; Holmberg, C m.fl. 1996; Riis, U. m.fl. 1997.
2 Åström, 1998.E.
3 En definition med det här innehållet Holmberg redan 1977 9 ochgavs av
bland andra Bååth 1981 och 1980Keegan anslöt sig till denna definition.
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perspektiven kan påorganisatörsperspektiv. tvåDeochstuderande- ett
distansundervisningrespektivedistansstudiermedbetecknatssvenska

distansutbildning, Inter-försammanslutningeninternationellaDen
metodisk,tillförICDE,EducationCouncil for Distancenational en

defi-förradentillämpar. Omdedefinitiondendimension iteknisk som
för ochförutsättningarnade fysiskasyftar tillfrämstnitionen att ange

bestämningdefinitionlCDEzsundervisningen,medavsikterna enger
ske.skallförutsättningarunder dessainteraktionenhurav

thestudent andwhich theeducation inmode of te-educationDistance a
communica-whereandand/ortimeseparated in twoacher wayspaceare

partsthetraditional forthrough mostplacetion takes meansnon

i måsteinlärningtillbidrarundervisningtraditionellihandlingarDe som
tidpunkter. Dis-fleravidochinträffa fleraidistansundervisningi rum

di-förgrundsgestalter inomfleraförtshardettakringkussioner av
praktiskaför detavgörandehandlingar6 Sådana ärstansutbildningen.

liggerlyfta fram detta närmaredistansundervisning. Attmedarbetet
ICDE:s.distansutbildningpå ändefinitionenpresenteradeförstden

tekniska.dimensionerpedagogiska änfokuserarDen mera
definitio-tvåinnehållet i dedärdefinitionutvecklatKeegan7 har en

utbild-ihandlingarfokuserarsamtidigtochförenas somnerna ovan
karaktäriserasdistansutbildningningen. Han säger att av

fysisktstudiernadelen ärunderstuderandeoch störrea lärareatt av
närutbildning,distansutbildning frånskiljerdettaåtskilda ut-

delsstudierna,påverkar attutbildningsorganisationb genomatt en
stödtillhandahållaläromedel, delsutvecklaochstudiernaplanera

självstudierskillnadenpåvisardetta motarbetestuderandesför de -
läromedel,programmerades.k.materialsjälvinstruerandeoch nu-

skivor,ROMpå CDvanligenmera
bäraförstödteknisktform attnågonsiganvänderc att avavman
kanoch lärare. Detstuderandeförenaförochinnehållkursens att

elleroch/eller bilderljudbärmediermaterial,trycktutgöras somav
datorer,

defrämstpekardefinition. Den utåter lyft fram1995Holmberg har samma
distansutbildning.aspekternapedagogiska av

4 1991.Backman
informationsmaterial.5 från ICDEhämtadDefinitionen

1981.1968,6 Wedemeyer1973;1968,1965,1977; PetersMoore
7 44.1990Keegan s.
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d organisatören tillhandahåller något form dubbelriktad kom-att av
munikation så den studerande kan del i eller initiera dialog-att ta
detta utskiljer distansutbildning från vanlig teknikstödd utbildning,

e undervisningsgrupp saknas under studierna,att såmerpartenen av
de studerande vanligen undervisas individuellt och inte iatt grupp,

detta exkluderarinte eller träff sociala eller didaktiskaen annan av
skäl. f V

definitionKeegans skulle kanske ha något annorlunda densett ut om
formulerats 1998 istället för 1990. Idag det relativt enkelt medär att
stöd datorer studerande Datorerna medger indi-möta attav som grupp.
vider samarbetar i och ändå behåller friheten i tid och Detgrupp rum.

ledet definitionsista i skulle alltsåKeegans kunna omformuleras.
Flera andra begrepp har formulerats för beteckna studier där deatt

studerande olika friapå vis från sådana begränsningar vanligaär ärsom
i etablerade utbildningssystem. Två används itermer som samman-

Öppenhethanget öppenhet och flexibilitet. har vanligen länkatsär
med distansutbildningsbegreppet, medan flexibilitet oftasamman an-

vänds för demonstrera förändringar i de traditionella utbildnings-att
miljöerna. i detta sammanhang,Använt visar "flexibilitetpå hur tek-
nikstöd arbetsformermed hämtade från distansutbild-ningen ska-parat

förutsättningar för studier.par nya
öppet lärande närbesläktatBegreppet med distansutbildning.är

Paul har definierat det, kallar det Open Learning. Med Open Le-som
arning studier i a där olika formella krav förett system antag-avses
ning bort, b där den studerandestagits tidigare erfarenheter tillgodo-
räknas henne, medgerc studierna genomförs i olika ochatt temposom
vid olika tidpunkter, d har starkt förändrad relation mellan lä-som en

och studerande, till hur det tidigare varit.rare om man ser
Maastrichtfördraget och denI i terminologi inom EUmyntatssom

talas and DistanceOpen Learning ODL. Med önskarODLom man
fokusera aspekter detvå tidigare definitionerna distansutbild-påsom
ning lyft fram. Konsekvenseninte utbildning skall bli lärande. Där-av
för bör detta ingå centralt begrepp området diskuteras. Medett närsom

brukar utbildningssystem inte har hårtöppna system man avse som
fonnaliserade entrekrav och i övrigt sig Pauls definitionnärmarsom av
begreppet.

begreppetSom flexibelt lärande används, betecknar det ut-en ny
veckling undervisning och studier. inkluderar de egenskaperDetav

återfinner såväl hos distansutbildning hos lärande.öppetman som
Vanligen används det de arbetsformer utvecklas högskole-iom som

8 Paul 1990.



SOU 1998:836 Ingress

med distansut-från arbeteerfarenhetersignyttiggörmiljöer, när man
Fokus i be-erbjuder.teknikernademöjligheterdebildning och nya

olikaochfenomenförståelsendjupalärandet, denärgreppet sam-av
möjligheterstuderandeskall dedärhännå attmanhang. För att ar-ges

läromedel iutveckladestöddavillkor,beta utifrån noggranntavegna
lärandetstudierna. Förstöd förkontinuerligtmedochformervarierade

Utbildnings-lyftas bort.skallbegränsningarregler ochovidkommande
Blandutbildningarna.entréer in iskall ha vidahär slagetdetsystem av

Moran diskuterat begreppet.andra har
och frågandistansutbildningendockföreliggande arbeteFokus i är

valtsområden harolikaTvåutvecklats. ut.arbetsformerdesshurom
olikadefrågor kringpraktiskaoch systemteoretiskaDet rör somena

distansundervisning.genomförandeochorganisationför avansvarar
tillrelateradespörsmålpraktiskaochteoretiskaområdetandraDet rör

Diskus-distanslärandet.dvs.arbete,dennesdistansstuderande ochden
ochstuderandemellanavståndfysisktöverbryggarhursionen manom

distansundervisning,iapplikationernatekniskaolikadelärare,deras
litetgivitsendasthar utrymme.

fåttharpedagogiska frågororganisatoriska och tabetyderDet att
direktfrågeställningarmedandennaidelen rapport,utrymmetstörre av

plats.givitsundervisning inteteknik i storandetutnyttjlänkade till av

genomförandeochUppläggning1.2

skrivenlitteraturgenomgångaromfattandepåArbetet bygger omav
hand redovisasförstaoch idistansundervisningochdistansutbildning

från deerfarenheter. Främstinternationella texteroch analyseras se-
dra-har intebakåtnågonbearbetats, gränshardecenniernanaste men

eller lämnatsmedkommitvadfåttuppgiften har avgöragits utan som
utanför.

bestårför arbetetunderlagmaterialdet utgöriKärnan ve-avsom
hämtadeoch artiklarmonografier, antologieravhandlingar,tenskapliga

refereekalladestycken såsjuOmrådet hartidskrifter.vetenskapligaur
Theutnyttjats. Dessahardessa ärhand fyraförstajournals och i av

publicerad iLearningKanada, OpenfrånEducationofJournal Distance
och TheAustralien Ame-iEducation utgivenDistanceStorbritannien,

tidskrif-italienskafrån USA. DenEducationof DistanceJournalrican
bortvaltsharLearningJournal of Openoch IndianDistancia avten

tidskrifter, Europeandessasjundekvalitetsskäl. Denspråk- och av

9 1997.Moran
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Journal of and Distance Learning, startade sinOpen utgivning sent un-
därför medder 1997 och kom inte i materialinsamlingen.

också bearbetats,material har redovisningar från konfe-Annat t.ex.
konferenserfrämst från de International Council forsomrenser,

Education anordnat. Material publicerats iwebmiljöerDistance som
har också utnyttjats.

erfarenhetsredovisningar distansutbildnings-Forskning och inom
harfáltet mycket varierad karaktär. brett område och detDet ärär av

med mycket olika bakgrund. Forskningen foku-lockat till sig personer
frågor och bedrivs utifrån mycket olikabrett spektrumett me-serar av

flervetenskapligt ochutgångspunkter. såledestodologiska Det är ett
forskningsfält.mångfacetterat

publicerats utanför de nämnda tid-det materialMycket som ovanav
låg kvalitet. Många aktörer har sigskriftema håller dessutom engagerat

eller metod skall lösa mångafåfäng jakt på arbetssätti ett somen en
funnit metoden gårutbildningsbehov. sig havarierande När trorman

enda tvekanbekräfta denna den Utanstudierna på är rätta.ut att att
studier.bakom del redovisadefinns kommersiella intressenäven en

för eller läromedelteknik, mjukvara datorernaFörsäljare avny nyav
produkter.studier deras Evansskilda slag sig i utprövarengagerar som

Nation denna mångfacetterade verksamhet påkommenteratoch har
följ ande sätt

relati-able respondthe distance education communitythat toseems
but keenuncritically models for practice,vely not toto very engagenew

3research.lesser degree, docritical debate theorywith to toor, aon

författare"Rekkedal kritiserar flerasammanställdantologiI aven
forskningen be-området. visar mycketforskningen Deinom äratt av

ställsteoretisk förankring. sällanoch har Inteskrivande sammasvagen
forskarna sig tid gå in ipå grund intefråga och igen attatt taravomom

till kanrimlig förklaring dettatidigare forskning.och referera till En
olika fackområden, härkommer från mångaforskarna röratt menvara,

samhällsve-psykologisk, pedagogisk ochproblemområden medsig i
områdenkunskap från dessaanknytning. teoriertenskaplig Deras om

metodologiska frågor län-begränsad och kunskapenkan även omvara
konsekvenserna har blivittroligen liten.kade till dessa teorier Enär av

starkt bundna tillde resultat studierna givitmånga är ettatt spe-av som
och därmed överförbara till sammanhang.cifikt kontext inte nya

‘° och 1992.NationEvans
1995.Rekkedal
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arbetetInriktning på redovisningen1.3 av

internationella erfarenheterframgått har genomgångenSom ettav
resulterat informations-underlag och den har imycket omfattande ett

betänkande har, medgeromfångsmässigarikt material. Den ettram
Författaren haralla sina delar.detta material återges iemellertid inte att

och från forskningen, i övrigtexempel från fältetistället valt att menge
olikaövergripande beskrivningarsammanfattande ochförsökt avge

ochdistansutbildning. Analysförknippade medproblemområden re-
enskilda studier.beskrivningarfåttflexion har änstörre utrymmeta av

utbildningsområde har denväxandeochflygfotodettaI över ett stort
plats övrigafått någotutbildningssystemen ändel störretarör ensom

främst denna nivå.uppdragDistansutbildningskommitténsdelar. rör
avdelningar.fyra Iinledande avsnitt iefter dettaArbetet redovisas

dendistansutbildning, ibedriverbehandlas deförstaden system som
lyftsavdelningenoch den tredjeiundervisningenandra självatas upp

diskussion.avslutande delenfram.studerandeperspektiv Den ärett en
historisk åter-i kapitel 2utbildningssystemenavsnittetI görs enom

liksom hur des-korrespondensskoloma beskrivs,blick. Framväxten av
verksamhet.med storskaligutbildningsinstitutionertillutveckladessa

länder tillbeslut i mångaledde politiska1970-talet typUnder att en ny
framväxande teknikstödMed ibyggdesutbildningssystem upp.av

under beteck-oftastdagisådana institutionerskapades mötermansom
distansutbild-integreradesländerandraUniversity. Iningen Open

utvecklings-olikautbildningssystem. Dessabefintligaredanningen i
kapitlet.redovisas iframinstitutioneroch delinjer växtetyper somav

samarbetsorganisationer,dedelsoch diskuterasbeskrivskapitel 3I
delsdistansutbildningsområdet,framvuxit inom ut-konsortier, som

kapitletfjärde iavslutande ochdetFinland och Ivecklingen i Norge.
börhur utbildningssystemendärefterdiskuterasavdelningenden första

distansutbildningsorganisationer.välför fungeraut att somse
dendensamma iavdelningarnaföljandede tvåStrukturen i är som

kapitel, där-erfarenheter iförst redovisasbetyderförsta. Det ettatt par
kapitel.avrundandeslutsatser iefter dras vissa ett

inledskapitel ochomfattar 5-7undervisningenAvdelningen om
Därefterkunskap.information ochbegreppenavsnittmed kortett om
ocharbetet med planeringdemonstrerarföljer redovisningar ge-som

perspektiv. Blandlärarnasdistansundervisningennomforande urav
och betydelsepå lärarna denkrav ställsbehandlas deannat somsom

kan ha.och olika Lä-mellan läraresamarbeteeventuellt expertgrupper
ochstuderandesamspel mellan debetydelsenroll ochromedlens av

kapitelkapitel detta jim-med IAvdelningen avslutaslärarna visas.
villkormed deras inomdistansutbildningeninomförs lärarnas situation
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de distansforrnerutbildningssystemen. Undervisningen ide reguljära
arbete och demställer krav på lärarnasvuxit fram annatettgernyasom

spelrum.och ofta begränsatmer
dekapitel och åtavdelningen, 10,tredjeDen ägnasrapportens

distansstuderande. FörhållandenSärskilda krav ställs påstuderande.
studierkön och erfarenhetermed social situation,har ärgöraatt avsom

genomföra studierför delta och påirelaterade till förutsättningarna att
ha ökadlärande kommer studierperspektiv livslångtdistans. I attett av

studiefonner tillochundervisnings-betydelse och vikten att anpassaav
hur utbild-vikt. kapitel diskuterasblir I 10de studerande störstaav

ökatdessa förhållandentillkanningssystemen ett an-genomanpassas
arbetsformer.studie- ochflexiblavändande av mer

sammanfattas dekapitel diskuteras ochavslutande llI rapportens
breddningendiskussion förs idragits.olika slutsatser En sättenomsom

reellstark fokusering påhurmed undervisning,arbeta ut-att om en
förnyelseställer krav på ihos de studerandeförändringveckling och

lärarestuderande ochförhållandena mellanoch hurarbetsforrnerna om
förändras.
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Utbildningssystemen

Återblick2

Korrespondensskolorna1

under mycket långundervisning på distans pågåttharnågon meningI
dialo-tillbaka litteraturen hur skrivnakan blicka vi itid. Så långt vi ser

ellerför bearbetaoch studerandemellan lärare använts texterattger
varandra församspel medlärostoff. Två har varit i attannat personer

1700-talet erbjödsolika fenomen. början påförståelse Iutveckla av
1800-talet dökoch bit in påstenografilektioner i Boston ettpost enper

Sverige. vändedessa exempel sigerbjudande i Iliknande or-enupp
någotelever samtidigt, inte ipresumtivatill mångaganisation avmen

mellan lärareform dialogerbjuda någonfallen rörde det sig att avom
skrivna lektioner,studerande fick delstuderande.och Den ta menav

uppfölj-stoffet eller förpresenteradebearbetning detstöd förnågot av
förekom inte.studierna,ning av

handledd undervis-forminkluderande någonDistansutbildning av
distansutbildningens 150-påsedan 1840. Startenhar funnitsning nu

under-då gällde detEngland ochgjordes iBath iutvecklingåriga även
ochbibeln på vykortstuderande fick citatstenografi.i Devisning ur

kundestenograñ bibeltexten.form kopiera Deuppgift ideras att avvar
bedömda.och få demansträngningarresultatet sinasändasedan in av

sysselsättahuvudsakverksamhet från idennaårnågraInom attväxte
anställda.till sysselsättagrundaren, Pitman,Isaac störreatt en grupp

snabbt alltkorrespondens blevstudera på distansAtt mer popu-per
kunde förkovra sigarbetslivetihuvudanledninglärt. En att vuxnavar

arbetsuppgifter. förInstitutderaskonflikt medstudierna kom iattutan
västvärldenhållpå många ikomkorrespondensstudier snart att startas

12 på engelska viaskrivenveckoblad" erbjöds 1833 i"Lunds attI en annons
1977.uppsatsskrivning.få i engelsk Berattundervisningposten

13 1987.Holmberg
14 1991Verduin m.fl. 15.s.
15 studier grundadeselementärapå de tidigaste satsningama: FörNågra exempel

språk Berlin, Tyskland.moderna i I USAkorrespondensskola for1856 grun-en
förberedelsedet gällerStudy Home. Närdades The Society Encourage1873 atto

Wesleyan Univer-högskolenivå startades vid Illinoispå i USAoch utbildningfor
grundutbildnings-på såvälavläggande examinaförsity 1874 ett somavprogram

Femlehrinstitut grundat 1894forskarutbildningsnivå. Berlin RustinchesVid



Utbildningssystemen12 SOU 1998:83

och grundadei Sverige Hermod korrespondensskolaHans 1898 ien
Malmö. Hermod arbetade traditionellHans i skolmiljö, börjadeen men

olika skäl stödja de studerandes arbete dem instruktio-attav genom ge
brev. studerande flyttade frånFör Malmö till därorter mot-ner per som

svarande utbildning inte fanns blev detta särskilt vikt. kundeDestorav
bedriva studier långt ifrån skolmiljön Malmö.sina i tidigt inslagEtt i
verksamheten vid Hermods korrespondensinstitut tid-att utgevar en

innehöll artiklarning bland på engelska. anslutning tillIannatsom ar-
arbetsuppgiftertiklarna fanns kunde bearbetas och sändas förinsom

gratis Från institutets sida ambitionen redan dårättning. medattvar
denna enkla distributions- och arbetsform för undervisning nå så många

möjligt. dessa tidiga inom distansutbildnings-Genom satsningarsom
demonstrerades således såväl oberoendet oberoendeområdet tid,av av

jjøsisk idén med massutbildning, samtidigt de identifiera-plats som som
element korrespondensstudiema. kandes viktiga i Man säga attsom

påkorrespondensinstituten bidrog till utbildningsättatt ett nytt att se
fram.växte

Hennods, liksom dess världensysterorganisationer över, växte
försnabbt och de beredde marken den vuxenutbildning vi idag.som ser

huvudsakligaHermods fall den anledningen till den snabbaI var ex-
det offentliga utbildningssystemet endast kunde erbjudapansionen att

fåtal.utbildning till minst tillgängligheten problem,Inteett ettvar
koncentrerade till städerna ochemedan landets gymnasier var en

bodde landsbygden. Vidmycket andel landets befolkning påstor av
ungdomsutbildningHermods kunde enskilda komplettera tidigare upp

gymnasiestudier.till och med
användes företag för vidare-Hermods utbildningar mångaäven av

1960-talet hade Hermods flerutbildning anställda. På 100 000änav
kursanmälningar år, vilket måste betraktas verksamhet medsom enper
avsevärd volym litet land Sverige.i ett som

utveckling följer linjer andra korrespondens-Hermods samma som
blygsam och växande verksamhet.skolors, med starten en senare

högskoleutbildning distans hade visserli-1800-talets satsningar på på
utvecklingen har gått dentill börja med svårt överleva, iattattgen men

riktningen, korrespondens dag genomförs allastudier i påatt ut-per
bildningsnivåer.

förbereddes studerande för den kvalificerade dem för högskolestudi-examen som
påbygger Holmberg 1987 och Rumble 1986.Uppgifternaer.

16Gaddén 1973.
17Franzén m.fl. 1992.
18Från kunde avlägga studentexamen vid institutet.och med 1959 ävenman
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därochutbildningssystemen byggtsoffentligaländer där deI ut
till mycket lågaolikavuxenutbildning ierbjudersamhället system

haftkorrespondensskoloma dock svårthelt fritt, harkostnader eller att
Vuxenutbildningssystemenbland Sverige.gälleröverleva. Detta annat

allgjordes praktiskt1960-taletreformer påochbyggdes tagetut genom
ställ-korrespondensskolomaavgiftsfri. svenskaDevuxenutbildning

reformarbete.utanför dettades
utvecklat sittkvar och hardemlever många sättandra länder attI av

stude-med dekommuniceraandraomfattaarbeta till sätt attävenatt
gällersänds medmaterial Dettaskrivethjälprande med post.än somav

statligtlång tidkorrespondensskoloma sedandärexempelvis Norge ges
understöd.

utbildningIndustrialisering2.2 av

utbildningsbehovmänniskorsenskilda möt-krafter ochKommersiella
representerade. Dekorrespondensskolomasatsningari de gavtes som

ungdomsårenhörastudier kunnatgenomföramöjligheter att somvuxna
möjligheter. Påhafthadeellerha utnyttjatdå skulletill, de sammaom
korrespondens-flestautbildningschans. Deandramångaså vis engavs

oberoendestudera,villehelstförskolor öppna avsomsomvemvar
kundekorrespondensstudierutbildningskvalifikationer. Genomtidigare

förkvalificera sigdärmedfortbilda ochsigockså nyastora grupper
korrespon-främstmöjligtdettaAlltarbetslivet.uppgifter i genomvar

och studierundervisningorganisera samtdensskolomas sätt att genom
postväsende.effektivtett

skötta"hantverksmässigtochtidigatill deleddeFramgångarna att
Politis-utbildningsorganisationer.storskaligatillutveckladesinstituten

drivit påteknikområdet harförändringar inomochförhållandenka
ytterligare.utvecklingdenna

infonnationsgiv-tillstödkantekniksådanUtvecklingen gesomav
1900-omvälvande undersnabb ochhar varitkommunikationochning
Olikakompletterats.postväsendet harochBoktryckarkonstentalet.

behöverkända ochallmänterbjuderdemöjligheteroch de ärframsteg
beskrivas här.inte

vuxitsamtidigtarbetskraft harvälutbildadbehovSamhällets av mer
specialise-utbildning ochbådebehöverstarkt. Medborgama mermer

tillfredställapå kunnatidigare. Förväntningarnarad utbildning attän
hjälpmedutbildningssystemeffektivaskapabehovdessa att avgenom

1960-talet och börjanUnder slutethöga.har varitteknikemade avnya

19 1967:85.Prop
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1970-talet därför på många håll i världentogs initiativ tillav att starta
utbildningsinstitutioner i viss mån byggde på erfarenheterna frånsom
korrespondensskolomas arbete, med utnyttjandet de tekni-parat av nya
kema.

Tilltron till tekniken Det utbredd uppfattningstor. detattvar var en
med hjälp radio och TV skulle möjligt tillfredsställa deväx-attav vara
ande utbildningsbehoven. Många samhällsplanerare såg utbildning
främst distributionsproblem och undervisningett därmedsom ettsom

sprida information.sätt Fokus korn därföratt hamna på paketeraatt att
det stoff skulle läras in, på föreläsningar via de medier-attsom ge nya

Korrespondensskoloma hade sitt fokus på andra delar läropro-na. av
på olika bearbeta infonnationen.sätt att De sysslade främstcessema,

med kommentera och kursdeltagamasatt insändningsuppgifter,rätta
ofta utifrån redan befintliga läroböcker.

De institutioner fram har regelväxte uppfyllt politikernassom som
förväntningar. flesta harDe successivt förfinat sin arbetsmetodik och är
idag mycket produktiva. De dessa utbildningsorganisationerstörsta av
samlas i exklusiv brukar gå under beteckningen MEGAen grupp som
Universities of the World. vårt landI Open Universityär i Storbritan-
nien det kända dessa universitet.mest av

Till MEGA-universitet räknas de utbildningsinstitutionergruppen
årligen flerhar 100 000 studerandeän i eller kur-antagnasom program

År 1995 hade de tio tillsammans 2 500 000 studerandestörstaser. an-
till olika utbildningar. Tryckt materialtagna och skriftlig dialog mel-

lan studerande och handledare kärnan undervisningeni vid alla dessaär
institutioner. Samtliga använder de också avancerad informationsteknik
för presentation stoff och för dialoger mellan studerande och mellanav
lärare och studerande. Dessutom ingår inslag närundervisning för-av
lagda till studiecentra eller till samarbetande utbildningsanordnare.

I sammanställningen nedan dessa tio universitet denipresenteras
ordning de grundats. De tio högskolorna i världenstörsta således allaär
distansutbildare.

20 Open University, International Centre for Distance Learning 1995.
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Översikt organisatörervärldens tio största1:Tabell avav
distansutbildning.

AnmärkningAntagningskravStartår RegistreradeInstitution
utbildningsnivåer.AllaberoendeVarierar1995350000National 1939Frankrike: Centre

tillSatellitdistr 176nivåkursoch70 000DistancedEnseignementa varav
medländer.SamarbetarSkolungdomarCNED

television"Cinquiéme
för tekniskochCentrumGymnasiumeller13000019951946ofUniversitySydafrika:

planeringpedagmotsvarande.LägreUNISA avSouthAfrica
undervbyggskrav for stud upp.som

helalandetBetjänarinte siktar
examen.

4000platseri 90år Exam1998 181600001969OpenStorbritannien:
Omfattandeländer.Unwersny övrigalandvissaEU forskningzavtalenligtländer

Fortbildn i industrin.Gymnasiumeller19951961751972NationalOpenKoreaKorea:
självorganiseradeStödjermotsvarande.påAvserUniversity KNOU reg

studiegruppertermin l
ststudiecentra81eller Egna1993/94 1 Gymn1336511972UniversidadSpanien:

Spanienochår2 25motsvarande. överEducaciönNacionalde a
utomlands.Fler underkurs3 Inga+UNEDDistancia prep
uppbyggnadskallkrav om

sigaktillgodoräkna
poäng

avanceradtekniskMycketGymnasiumeller2500001978SukhothaiThailand:
infrastrukturundermotsvarande.ThammathiratOpen
uppbyggnadUniversity STOU

0001992 121Gymnasium1992 tog330400and 1979CentralTVChinaKina:
vidakademisk+inträdesexamen146000 +Nyant examenUniversityBroadcasting

CCRTVUrekommendationRTVU avCC
årarbetsgiv 18+

studerande iStorGymnasiumeller1992/934700721982 gruppUniversityAnadoluTurkiet:
motsvarande. Västeuropa

harPostkontorenellerGymnasium00019953531984UniversitasIndonesien:
informations-ochmotsvarande.UTTerburka
anmälningsmaterial

utveck-medborga- Fungerar1994/95 Indiskal2420001985 somIndira GandhiIndien:
Förövrigalingscentrumhelavärlden40091 överNyantUniversityNationalOpen re

distansutbildareibosatta2 PersonerIGNOU
IndividuellIndien+
Preparandprövning.

erbjudsdemkurser
saknarsom

förkunskaper.

21 frontlinjeforsk-främstmedsysslarKMI. DetMedia InstituteKnowledgesatsningaktuellEn är
förharteknisktstöd,användningen ävenoch ettundervisningsdesign programning kring menav

genomförsutvecklingsarbeteteknisktpedagogisktochOmfattandebehov.studerandesstudier deav Learning.LifelongTechnologiesIntoandSystemsIntegratingNewlNSTlLLinomprogrammet -



16 Utbildningssystemen SOU 1998:83

Utvecklingen dessa storskaliga har diskuterats flerasystemav ur as-
pekter. har väckt beundranDe och många har inspirerats införa de-att
lar deras arbeta i andra utbildningssystem.sätt tysk forskareatt Enav
vid Otto Peters införde under 1970-talet begreppet industrialise-namn

Ävenrad undervisning för denna ansats. främstPeterstyp ut-av om
gick från de korrespondensskoloma i sinastora pekaderesonemang,
han redan då förhållanden skulle visa sig styrkor ochut som vara svag-
heter i den storskaliga utbildningsinstitutioner undertypnya av som var
uppbyggnad-

liknadePeters arbetet utbildningssystemeni vid industriella proces-
Koncentrationen verksamheten till enheter, formstörreser. av en av

centralisering, sådan Olika led i utbildningent.ex.var en process. me-
kaniserades och han menade planering och genomförande under-att av
visningen genomfördes på vid den löpande bandsätt typsamma som av

förekom inom industrin. De rationaliseringsvinster därigenomsom som
kunde uppstå, kunde liksom i industrin leda till förbilligad masspro-
duktion.

Ytterligare egenskap hos dessa menade Peters,system atten var, ar-
betet med planeringen och genomförandet undervisningen deladesav

på flera händer. Storskaligheten ledde till långtgåendeattupp en upp-
giftsspecialisering kunde ske. karaktäristisktEtt drag denannat var

Åtskillnadenmycket planeringen undervisningen. tidinoggranna av
och nödvändiggjorde såväl undervisande inslag studiernaattrum som

mycket väl förberedda. Uppgiftsspecialiseringen ledde till attvar ex-
på olika områden utvecklades. kundeDet gälla distansut-pertgrupper

bildningens pedagogik, vissa didaktik eller utnyttjandet oli-ämnens av
ka tekniskt stöd för undervisningens genomförande.typer av

Det gedigna planeringsarbetet och utvecklingen expertis på olikaav
distansundervisningens områden visade blisig de storskaliga syste-av

styrka. förhållningssättDet till utbildning och undervisningmens som
demonstreras sådan inriktning har kommit benämnas enattav en sys-

ansatstematisk
utbildningssystemDe diskuterats har jag benämt storska-som ovan

liga. etableradTermen och talar för sig själv.är Den organisatio-avser
arbetar med volymer studerande, omfattande kursut-storaner som av

bud, många involverade i kursadministration och så vidare.personer
Ett begrepp i sammanhanget single mode. Med dettaannat är attavses
utbildningssystemen har till uppgift erbjuda enda utbild-att sortsen
ning. De skall utbildning på distans och specialiserade i sinage vara

22 Peters 1971, 1973.
23 blandSe andra Dahlöf 1971, Andrew Goodson 1980, Gangé Briggs
1974
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utbildnings-detta. Enjustförorganisation göraoch i sinarbetssätt att
undervisningsåvälhögskolorna,svenskadeliktorganisation gersom,

mode.dualkallashögskoleorten,pånärundervisningdistanspå som

modell förmodeDual2.3 som

distansutbildning

bygga70-taletunderövervägdevästvärlden atthåll iPå de flesta man
Institutionernadistansutbildning.förmode-institutionersingle somupp

speciali-djuptavsnittetframgått imodellertjänade ovan,var, somsom
länderdistans. Ipågrundutbildningakademiskserade på somatt ge

utred-omfattanderesulterade dockoch SverigeKanadaAustralien,
småskali-valdeManandrabeslutade vägar.ningsarbete i attatt man

utbildningsin-reguljäraintegrerades iDistansutbildninglösningar.ga
gälldeSverigeImode-system.dualdännedfickoch ettstitutioner man

högsko-undernivåernaförmedanhögskolenivån,lösningenden man
skolornastatligade tvåimode-institutionersingleredan byggtlan upp

Vuxna.för
fle-hadehögskolenivåpåmode-institutionerdualUtvecklingen mot

dessa.fyraredovisakortfattatskalloch jagmotivgrunderolika avra
kopp-behovetinriktningenvaldadenmotiveradesförstadet avFör av

denberoddeandraför detforskning,ochgrundutbildningmellanling
initiativ,och privatalösningarstatligamellansamspelvidpå ovanaen

vissdistansstuderande påpressumtivaantalettredjeför det ävengavs
ochtillattitydermedden ocksåhade göraslutligen attochbetydelse

form.storskaligidistansutbildninginförtveksamheter
skallgrundutbildningakademiskländerideal mångai är att varaEtt

portalparagraferna idettaSverige ävenforskningsanknuten. I är en av
förut-varandrasforskningochundervisning ärhögskolelagen. Högre

år 1956verksamhetbörjade sin24 SSVNNorrköpingiforskolaStatens vuxna
ochskolanvidundervisninglärarleddmedperioderkombinationerbjödoch aven

Verksamhetenundervisning.varvadskpå hemorten,självstudiermedperioder
arbetadeskolanochgymnasieutbildningoch allmänrealskoleutbildningomfattade

utbildningsinstitutionernareguljäradeförutsättningarefter i stort sett somsamma
skola förskapades Statens1962/63läsåretmedochnivå. Från vuxnapå sekundär

forstadganreglerades skolorna statens1967till juliFramHärnösand, SSVH.i av
ordning.friareinnebar1967:85Proposition1963:65.SFSförskolor envuxna

statligavid deutbildningpartiellfullständigsåvältillmöjlighetDen somgav
komplette-ochämneskurserenstakaerbjudakunde däreftervuxenskoloma. De

vuxenutbildningsinstitutioner.andratillutbildningrande
25 1993.högskolelagenNya
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sättningar och hör således I de traditionella utbildningsmiljö-samman.
finns därför såväl forskning grundutbildning. Den främstaerna som

egenskapen hos lärare högskolani hon forskareär ochatt är lärare.en
Genom hennes dubbla behörighet uppfylls väsentlig del idealeten av

utbildningen skall forskningsanknuten.attom vara
De single mode-institutionernastora saknade, i alla fall till bör-en

jan, forskning. De specialiserade på grundutbildning påegen attvar ge
distans. Ett önskemål eller krav forskningsnärhetpå självfalletsvor

idén med institutioner specialiseradeemot för grundutbildning och den
enda möjligheten ansågs därför låta de redan etableradeatt institu-vara
tionerna hand distansutbildningen.ta Därför fick bl.a. Sverigeom ett
dual mode-system.

En problematik sannolikt betydelsefull för valetannan som var av
Organisationsform hade med dengöra spänningatt kan uppståsom
mellan centrala initiativ och lokala eller privata lösningar. Distansut-
bildning vid den här tidpunkten mycket väl företrädd i de flestavar
länder. Det främst korrespondensskolor hade vuxit tillvar som upp
storskaliga utbildningsanordnare. Korrespondensskoloma ofta pri-var

institutioner.vata
Departement och regeringar hade i uppgift formulera inriktningatt

och välja förstrategi ländernas distansutbildning. kundeMan då välja
bygga något helt elleratt ansluta till befintliga strukturer.nyttupp

Bland de befintliga strukturerna fanns alltså distansutbildningsinstitu-
tioner utanför statlig kontroll och icke distansutbildande institutioner
inom statlig kontroll. Man valde, dei länder exemplifieras här, densom

institutioner och byggde därigenomtypen dual mode-senare av upp
lösningar.

Single mode-institutionerna konstruktionerär gjorda förär attsom
bedriva undervisning i skala. Först verksamheten blirstor när storskalig
går det nämligen motivera de investeringaratt distansutbild-stora som
ning deni fonnen vanligen kräver. Stordrift förutsätter många sökeratt
sig till utbildningen så initialkostnaderna blir spriddaatt på många indi-
vider. Hur många studenter måste finnas i utbildningssystemettsom
för motivera kostnaderna naturligtvisatt mycketär svårt Detavgöra.att
varierar mellan olika ämnesområdent.ex. och med graden teknikan-av
vändning. Skilda studieämnen kräver olika mängd planeringsinsatser
och inom vissa områden kan tillgången på läromedel god, medanvara
allt måste nyutvecklas inom andra. Teknisk infrastruktur och teknikap-
plikationer har tidigare också dragit mycket kostnader.stora

Komplexiteten i problematiken det svårt beräknagör är exaktatt att
hur många studenter behövs för storskalig singel mode-attsom en
organisation ska bli ekonomiskt lönsam. Studierna detta få. Frånärav
det utvecklingsskede här diskuteras finns dock studie Kee-som en av
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studerandetill 200009000mellanfannRumble där attand mangan
mode-singlemotiverakunnaekonomisktförnödvändigtår attvarper

da-sammanhang änannatUppgifterna ettärinstitutioner. ursprungna
situationdenändå påvisargamla,årungefär 15 somde är mengens,

dualvaldedärländertill. deIställninghadedåbeslutsfattare manatt ta
skulledetofta tveksamtantagligendetansågs varamode-lösningen om

studerandetal.tillräckligttill storakommamöjligt att upp
dessutombrötframväxteutbildningssystemstorskaligaDe som

Rumble" harutbildningstraditionema.existerandede dåmedkraftigt
blirkaraktäristikhansdelGenom att tadessakaraktäriserat system. av

den härpåbland typenpekar attHan annattydligt. avtraditionsbrottet
statligaellerinstitut sats-privatadeoberoendeinstitutioner, varomav

lagerlokaleroch änfabrikerliknadeprägeltill sinningar, yttre mer
detförochseminarierumföreläsningssalar,saknadeDeskolmiljöer.

studieplatserinnehöll de ingafanns,bibliotekbibliotek. Omävenmesta
rekrea-ellerkaféernågrahellerinrättades intestuderande. Detför

skapadesIstället storainstitutionen.tillanslutning an-itionsområden
institutionenioch hjärtatläromedelproducera varförläggningar att

bevitt-Rumbleaktiviteterläromedel. Demedförråd somofta stortett
hän-postkontor, änpåarbetetliknade ettinstitutionernanade inom mer

utbildningsinstitution.delser inom en
Beslutsfattarnadetta.införfrämmandemångakände sigSjälvfallet

befolkaskullelärarnaskolgång,traditionellerfarenhet sommed av
någotdemmed möttearbetaskullestuderandedeoch somsystemen
Dettaavstånd från.dessutommånga tognågotobekantochnytt som- högskolornatraditionelladelåtatillmotivockså attsannolikt ettvar

mode-dualskapatilldvs.distansutbildning, attföräven ansvara
tradi-tillnärhetfådärigenomskulleDistansutbildningeninstitutioner.

utbildningsmiljöer.tionella
di-hurredovisningarantalmycketfinns stort avlitteraturen ettI

hög-mode-fonn. Vissadualframgångsrikt ibedrivitsstansutbildning
harenskilda lärareochlösningarorganisatoriskagodafunnitskolor har
Detresultat.godatilllettundervisningeniarbetsformerutvecklat som

dockmode-lösningar ärdualmed20-tal årintrycketövervägande ettav

26 1982.mfl.Keegan
27 1986.Rumble

konfe-rikamycketdenutnyttjafrämst28 rekommenderas attintresseradeDen
DistanceCouncil forInternationalkonferenserfrån derensdokumentationen som

ConferenceWorld17thvarithartvåår. De senasteavhållerEducation vartannat
och1995June,26-30Kingdom,UnitedBirmingham,Education,for Distance

UnitedUniversity,StateEducation, PennDistanceforConferenceWorld18th
Wien.avhålles iårs konferens19991997.2-6 June,America,ofStates
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Förväntningarna har inte infriats.ett annat.
Distansundervisning utbildningsform har haft svårt inträngaattsom

högskolorna,i detta gäller inte minst situationen i Sverige. Forskningen
och närundervisningen, skulle tillgång för distansutbild-utgörasom en
ningen i dual mode-fonn, har istället blivit hinder för dess införande.ett
Högskolomas administratörer och lärare har prioriterat forskning och
närundervisning ställeti för den tillkommande distansundervisningen.

Och distansundervisning bedrivits,när har den sällan medgivitmera
den obundenhet i tid och för de studerande huvudtan-ärrum som en av
kama med just denna utbildningsform. till frihetVägen tidi och rum
går för den utbildningsansvarige via omfattande arbete med undervis-
ningsplanering och utnyttjandet teknik i undervisningen för över-attav
brygga avstånden mellan lärare och studerande. dominerandeDet in-
trycket från högskolornas sida brustitär i bådaatt dessaman avseen-
den.

29 Även här finns omfattande rapportering litteraturen.är i blandSe andra Holm-
berg l994a, Holmberg 1994b, Bates 1995.
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90-taletunderUtblick3

Konsortiema1

deundertidsandan senasteinyckelfenomenvaritharSamverkan ett
samtid, EU, ärvåriprojektenpolitiskade störstaIdecennierna. ett av

uttryckkonkretasigdethögskolevärldennyckelord. tarIsamverkan
län-mellanochsamverkar inomorganisationerbland attannat genom

mel-byggsnätverkochmiljöersamvetenskapliga uppellerder. Tvär-
förkravvarit attsamverkan ettocksåharEmellanåtforskargrupper.lan
Idealtsökas.kunnaskallforskningsprojektochutvecklings-tillmedel

endastinstitutionerenstaka utanbedrivaslängreinteprojektskall av
kanstrategidennaiFördelarnainstitutioner.samarbetandefleramellan
ochkunskapsbreddidékraft,samlad störrestörremånga, t.ex.vara

resultatspridning.godnåmöjligheterökade attkompetens samt
strävanden attsådanaföruttryck genomKonsortiebildningar är ett

kankonsortiumIorganisationsformer. ettkraftfullaskapasamverkan
utvecklings-innovativbedrivaförsamlas attomfattande kompetens

förframvuxit attkonsortierhardistansutbildningverksamhet. Inom
reak-sannoliktoch ävenenheterbärkraftiga ensomekonomisktbilda

försöklyckademindreutbildningsmiljöemastraditionelladepåtion
OpenvaritharområdetpåföregångarnaEndistansutbildning.med av

institutionermellansamverkanKanadaiAgencyLearning genomsom
studerande iförutbildningsutbudskapat stortharColumbia ettBritishi

regionen.
blirutbudsformerflexiblanärMyringer förutsätter, attochMoran

konsek-naturligsamarbeteökatblirhögskolan, eninomdet gängse
ochkurs-förnödvändigtblirhögskolorolikamellanSamarbetevens.

antag-utbildningsprogram,samordningförläromedelsutveckling, av
delaförochstuderandestöd attkurser,tillgodoräkningningskrav, av
denpåocksåpekarteknik. Dedyrbariinvesteringarförkostnader

mellansamverkanökadriktningi motutvecklingensannolikahögst
medföretaggälla ut-intressenter. kanDetochhögskolorna externa

harföretagellertillfredsställakanhögskolan sombildningsbehov som
distansutbildningssystem.förprodukter

medkonsortiertvådockfinnsOLA. Dettillrefererad30 oftalitteraturenI som
Institute,LearningOpenursprungligenAgency,LearningOpenakronym.samma påbör-AustraliaLearningOpenandra somär1978. Denverksamhetstartade sin

1990.förstverksamhetjade sin
31 1998.m.fl.Moran

1998vårenKompetensutvecklingochKunskaps-för32 StiftelsenharSverigeI
konsortier.sådanatiouppbyggnadeninitierat av
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Distansutbildning måste enligt Moore systemperspektiv.ettses ur
Han detta gälleratt vi planerar föroavsett dagensmenar om cent-mer
raliserade utbildningslösningar eller för framtida decentraliserade, vir-
tuella utbildningar.

a distance education should be thoughtsystem ofa network ofas a..
knowledge communication media, andsources, le-processors, managers,
arners. 4.

Erfarenheterna från dual mode-institutionema har visat det varitatt
svårt förena alla ovanståendeatt uppgifter inom organisation. Kom-en
petensbrister och traditioner har hindrat, detta har bland framgåttannat
i föregående kapitel. Andra förhållanden utgjort hinder har varitsom
höga kostnader för bedriva utbildningatt specialister i anspråktarsom
för utvecklingsarbetet, utnyttjar medier och tekniskt stöd i genomföran-
det riktar sig till målgrupper.samt stora

Thach och Murphy har visat arbetslag måste byggasatt för attupp
klara den kursutvecklingtyp krävs inom distansutbildningen.av av som
Det omöjligt förär på allaatt områden, bådeexperten person attvara
planera och driva kurs. Ett kursteam består antal individeretten av som
besitter olika slags kompetenser och därför har sina specifikasom upp-
gifter. De aktörer författarna identifierat teknisk expertis,är student-
stödjande personal, bibliotekarier, administratörer, utvärderare, produ-

litteratur/kursmaterielcenter pedagogisk personal. Detlagbase-samtav
rade arbetet måste skapas i vilken organisatorisk formoavsett di-
stansutbildningen skall genomföras. Samarbete mellan dessa ärparter

viktig förutsättning för hög kvalitet och förutsättning fören atten sam-
arbetet ska fungera de involveradesär integritetatt respekteras.

Många projekten i forsknings-EU:s och utvecklingsprogramav
DELTA behandlade dessa förutsättningar. Projekten visade att ut-
nyttjandet planeringsmodeller och andra formaliserade tillväga-av
gångssätt förbättrade utvecklingsarbetet. Samtidigt pekade de på att
graden framgång i utsträckning beroddestor på sociala och organi-av
satoriska faktorer, inte kan hanteras på formaliserade Medsätt.som
tanke på mycket arbetet inomatt DELTA hade inriktningav moten
anpassning och användning de tekniska för utbildning ochsystemenav

33 Moore 1993a.
34 Moore 1993b.
35 Thach m.fl. 1994.
35 Development of European Learning through Technological Advance DELTA.
Programmet drev 22 projekt under rubriken Telematics Systems for Flexible and

ÖversiktDistance Learning. finns bland i Tribune 1994.annat
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resultatdessatelmiktro, komstarkdemonstreradedessutom somnogen
DELTA.inomaktörernaför mångaöverraskning aven

utveck-författarnaprojektredovisningarna understryker attI en av
systems,leamingde kallarvadimplementeringen,ochlingen av

sociala kontext.beroende sinastarktärmåste avsomprocessersomses
och deantalinvolveraskallarbetet stortframhåller ettDe personeratt

finnamåstelyckasbesitter. Fördessa attskilda kompetenser mansom
förocholika aktörernademellan attavståndöverbryggaförformer att

hurberoendegradhögockså iblirArbetetsamarbeta.få dem avatt
vanligenochmellan avnämarnadialogenlösa experternalyckas -man

involverasExpertgruppernainstitutioner.beställandesamhälleliga, som
bakgrundgällerdetolikhetersina närhar,utvecklingsarbetet utöveri

ellervadkring ärvärderingarochkunskaper,och mersomegnaenvar
och deuppbyggnadunder ärutbildningssystemetimindre viktigt som

riktning, utövai sinarbetetdriva attviddessutom attexperter vana
Varsamarbeta.skallinstitutionerolikaocksåhandlarmakt. attDet om

organi-iolikheteruppgifter ochstorlek,traditioner,olikamedoch en
ochöverbryggningsproblemÄven såledesfinnshärstruktur.satorisk

slagetdetfrågor utomor-DELTA-projektenvisade sig i attdet varav
avgörande.ochkänsligadentligt

samarbetetidimensionernasocialadevisadeErfarenheterna att
exempelvis attkan görasDettabearbetas.ochframlyftas genommåste

samarbetsprojektin imed gåavsikter ettattde olika intressentemas
bidrarvilka kompetensersamarbetet,behovderasVilkaklargörs. är av

ideraskande Hurharbegränsningar stortvilka engagemangmed,de
och enmaktanspråk haroch vilkaverksamheten varvara

samarbeteikomplexitetendemonstreratharvärldenKonsortier över
varföranalyserat treOfferman har iMichael uppsatsslag.detta enav

iUSAi änverksammaalla varithademisslyckades. De merkonsortier
fem år.

policyformuleradsaknadekonsortiemasågOfferrnan att ent.ex.
mål inteochuppdragföljdedettasamarbetet. Av attmotiveradesom

medkonsortiettilldärförsigsökteaktörerOlikaorda.tydliggjheller var
skapadeförhållandemotiv. Ettoklaraibland annat pro-skilda och som

i konsor-organisationrepresenteradedeblem enatt sompersonervar,
universitetet.från detorganisation,från sinstödsaknadeoftatiet, egna

Medelstöd.fulla avsattessittkonsortietdärmed inteMedlemmarna gav
hemmaplan.pålitetaktiviteterkonsortietsförochinte utrymmet var

saknades.planeringlångsiktigochHelhetssyn

37 1995.m.fl.Verreck
38 1993.Offennan
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En kategori problem hörde till organiserasättet arbetet.annan attav
Konsortiema uppstod intet, någon struktur bygga på fanns inte.attur
Detta inte något diskuterats i de studerade fallen, i ställetvar som utan
utgick antagligen varje ifrån hemmastrukturenpart skulleatt gälla.
Detta ledde till ineffektivitet och godtyckliga prioriteringar arbets-av
uppgifter och medlemmarnas insatser. Offennan såg också ledar-att
skapet karakteriserades vaghet eller instabilitet. delEn problemenav av
med detta kopplat till institutionemas ikonsortiesty-representantervar
relsen. Förväntningarna dempå de skulle handskasatt medvar en or-
ganisationsstruktur borde präglas dynamik,som representanter-av men

hade varken tid eller visade intresse för ledarskapatt utövana som
främjade samarbete och innovation.

Konsortiema hade också legitimitetsproblem. Studenterett som
följde kurserna identifierade sig inte med konsortiet, med detutan egna
universitetet och konsortiemedlemmarnaäven betraktade sitt kon-eget
sortium med misstänksamhet. Man oroade sig för kostnader, det egna
reviret föroch förlora autonomi. Konsortiet fick ingetatt riktigt liveget
eftersom medlemmarna dessutom betraktade verksamheten kort-som
siktiga proj ekt.

Det rådde också disharmoni mellan medlemmarnas Högsko-status.
loma resursmässigt olika välmående och de hade skildaaccepteratvar
grader åtagande och ägarskap i konsortiet. Misstro fram,växteav
grundad på föreställningen vissa tjänade på samarbetetatt and-änmer

Möjligheterna bidra med något och samtidigt dra fördelattra. av sam-
arbetet alltför ojämlika.var

nödvändigaDet samarbetet således kringgärdatär svårigheter.av
Moran och Mugridge identifierade i sitt arbete absoluta förutsätt-tre
ningar för samverkan inom konsortium skallatt möjligett ochvara
framgångsrik. det förstaFör måste alla beredda påparter attvara an-

sina mål, arbetsstilar och sin organisation, Visapassa att öp-genom en
penhet och förståelse för de övrigas förhålla sig i olika frågor.sätt att
Idealt skall förhållningssätt fram.ett andragemensamt En förut-växa
sättning förtroendefullt förhållandeär byggsatt ett mellan parterna.upp

deI exempel harvi tillgång till i litteraturen har dettabland skettannat
varje i konsortietatt part haftrepresenteratsgenom av personer som

hög i hemmaorganisationen. Det tredje förhållandetstatus kopplat till
framgång alla måste inseär de fördelaratt ochparter vinsteratt som
uppstår ochi med samarbetet måste delas alla. Värdet för varje partav
blir helainte tiden detsamma, vinst för innebär vanligenpartmen en en

fördel förävenen en annan.

39 Moran m.fl. 1993.
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Öppen iuniversitetsundervisning3.2

Finland

finnsFinlandiidagdistansutbildningdentillFöregångare serman
samverkanioch derasihögskolorna strävan att,inomsökafrämst att

bredatillutbildningmednåfolkbildningsorganisationema, utmed
de-deblygsamvarithar senasteverksamhetBrevskolomasgrupper.

aktivasvenskspråkig,och ärfinsk-stycken,tvåEndastcennierna. enen
denFinland. Förfolkhögskoleverksamheten idelaroch ingår avsom

sekundäradenmed,sysslatvanligenbrevskolomautbildningsnivå som
huvudinrikt-utvecklingsprojekt. Enstorskaligapåbörjatharnivån, man

ochgymnasieundervisningteknikstöd iimplementeradessaining är att
distans.påtillgängligdennadärigenom göra

Fin-istudiefonn,avsnitt hurvisapåinriktatshar att somDetta en
universi-elleruniversitetsundervisningen öppetdenkallasland öppna

den.karaktäriserarvadochframtet, vuxit som

studiesystemFramväxten ett3.2.1 av

starkochlångFinlandfinns iländernanordiskaandradei enLiksom
medräknar1990-talet attUndervuxenutbildning. mantradition av
bedrivervarje årFinlandibefolkningendenhälftendrygt vuxnaav

studier.formnågon av
Stu-sammanhanget.detroll icentralhafttidigtharHögskoloma en

lands-till1800-taletslutet utsedansändesuniversitetenviddenter av
1900-taletbörjanfrånupprättadestvåPåföreläsa. avorterför attorten
vuxitsommaruniversitetenharSenaresommaruniversitet. upptillfälliga

därbedrevs attutbildningdenförFinland. var,En särarthela somöver
Alla in-fanns.inteutbildningendelta iförgrunderformella attnågra

för-hennessjälvavgjordestuderandeoch dendeltaficktresserade om
ochhögskolordeMångatillräckliga.studiernaförutsättning avvar

tillförlagtsharårtiondenadeunder or-senasteuniversitet startatssom
verksamt.varittidigaresommaruniversitetdär ettter

distansutbild-finskutvecklingenförbetydelsedragEtt avannat av
olikamellansamarbetekrävdesommaruniversiteten vux-ning attvar

högskoleundervisningenutlokaliseradeDenenutbildningsanordnare.
folkhög-blandochmiljö annatadministrativochlokalerbehövde en

omfattande verk-Finland och Norgefrämst40 hargrannländemanordiskadeI
mindrehaftskälgeografiskaDanmark hardistansutbildning.medsamhet av

på detta.anledning att satsa
41 www.avoiny1iopisto.fi/
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skolorna och medborgar- och arbetarinstituten hade tillgång till detta.
Här etablerades bas för framtidaäven samverkan.en

Det universitetetöppna har framvuxit särskilt exakta,utan centrala
planer. Utvecklingen har varit organisk. Den har byggt på föreställ-
ningar vuxenstudier funnits sedan lång tid och på redanom etable-som
rade former för samverkan mellan olika aktörer. Anordnama har suc-
cessivt kunnat utveckla de utbildnings- och organisationsforrner visom
kan idag.se

Det universitetetöppna i Finland studiesystem,är ett inte fysisken
institution. Det existerar således ingen särskild byggnad för verk-
samheten, studier och undervisningutan sker i nätverk. Under 1970-
talet inspirerades den organisatoriska konstruktionen Open Univer-av
sity i Storbritannien, gjorts tydligt fanns i Finlandmen som ävenovan,

inhemsk vuxentutbildningstradition ansluta till.en En lärdomatt som
fasta på fråntogs sommaruniversiteten den under-t.ex. att öppnavar

visningen och universitetsundervisningen skulle likvärdiga. Dess-vara
inriktningen i Storbritannienutom använda distansutbildningatt förvar

människor i ungdomenatt gått miste möjligheten tillge högresom om
studier andra chans, medan diskussionen i Finland domineradesen av

samhällsperspektiv,ett med hjälp universitetsstudieratt tillvarataav
den begåvningsreserv lämnats utanför universiteten.som

Den vidare utvecklingen det universitetetöppna kom påverkasav att
statlig kommittés arbete. derasI betänkande föreslogsav en uni-att

versiteten tillsammans med medborgar- och arbetarinstituten, folkhög-
skolorna sommaruniversiteten skulle bildasamt riksomfattandeett öp-

universitetssystem. Idéernapet anslöt således till dennära praxis som
redan etablerad deti finska samhället.var

Under 1980-talet skapades fortbildningscentraler vid finska univer-
sitet. Dessa fristående institutioner inom universiteten och deras rollvar

verka för spridningatt universitetsutbildning utanförvar universite-av
Fortbildningscentralematen. kärnanär i det finska uni-öppnanumera

versitetet. De till föra respektive högskolasatt ut utbud tillser öppna
sommaruniversiteten, folkhögskoloma, medborgar-/arbetarinstituten,
yrkesläroanstalter och andra läroanstalter. Det universitetssyste-öppna

inte enhetligt,ärmet olika universitet betonarutan olika inriktningar
och arbetsformer. Detta innebär liknande utbud i kanregion kommaen
från flera anordnare. Mellan fortbildningscentralema finns, från och

42 Kommittébeänkande Finska Kulturfonden 1976.av
43 Universitetet i Joensuu hade sedan 1972 också haft forrnaliserat samarbeteett
mellan dessa organisatörer. Verksamheten i Joensuu prövade arbetsformerut som
blev grunden för systematiskt samarbeteett mellan universitet och vuxenläroan-
stalter.
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vidföreståndama,Rådet förkalladsamarbetsorganisationmed 1990, en
uppgift länkatillRådet harfortbildningscentraler. atthögskolornas

utbudet bättre.koordinerasiktför påolika aktörernade attsamman

öppenhet3.2.2 Begreppet

alla obero-innebärerbjuderuniversitet attstudiesystem öppetDet som
och examineras.undervisningenföljautbildningsbakgrund kanende av

kandärmedochhögskolebehörighet antassaknarPersoner somsom
uni-vid detstuderaalltsåkan öppnahögskolestudiertraditionellatill

tillträde tillgällervadöppenhetfrågasåledesversitetet. Det är om en
förförutsättningarsjälv sinabedömer attstuderandeutbildningen. Den

be-Sverige,iFinland, liksomhar i ettDockstudierna.klara manav
Åldersgränsen förutbildningarna. atthögredeplatser iantalgränsat

densker iantagningurvalNågotår.18 görs utanärantas numera
in ikösystemsåledesanmält sig. ut-Detstuderande är ettdeordning

bildningen.
tid ochvad gällerskallutbildningen öppenävenPolicyn är att vara
defini-till deanslutaskall gängsetankenvill ärplats. Det attsäga man

exempel på sågodamångafinns attdistansutbildning. Dettionerna av
samverkanochbrukiundervisningsteknik är sattModern t.ex.sker.

områden.olikainominstitutionervärldsledandemedvirtuelltsker
iuniversitetsundervisningendendockgenomförs öppnaMestadels

närundervisning.traditionellform av
och inlär-undervisningöppenhet förFinlanditalar ävenMan om

vad dennademonstrerar öp-undervisningflerformigBegreppetning.
undervisningflerformsundervisningMedinnebära.penhet kan avses

distansstudier. Fler-självstudier ochnärstudier,kombinerardär man
självständiga,studerandede attförutsätter ärformsundervisningen att

Självstudiemahand.påstuderade kanochälvade atttar egenansvar
syftarrådgivningstjänster,ochhandlednings-olikastöds somgenom

självstyming.tillförmågastuderandesdenutvecklatill att
iutvecklats ochstuderande har prövats ettdeförStödsystemet om-
arbetadeuniversitetflerautvecklingsprojektf‘ därnationelltfattande

stude-förformerutbildningsministeriet. Destödmedtillsammans av
påverkatsstarktidag haranvändsinlärningsstödochrandeservice som

forskningsarbete.ochutvecklings-dettaav

Helsingfors,iuniversiteten44 sarnrabetsprojekt mellanAINO,Projektet, ettvar
Åbo. 1992-1994.årengenomfördesoch DetJyväskylä

45 1995.m.fl.Malmi,
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Grundläggande i stödsystemet särskilt utveckladeär läromedel, kur-
i studiefärdighet och orienteringsmoment kring universitetsstudier.ser

Vanligen innebär sådana kurser också studenten får hjälp medatt att
personlig plan för sinaupprätta studier.en

Även tutorverksamheten och studiehandledningen viktiga inslag iär
stödsystemet. Vanligen de studerande indeladeär i och dessagrupper
träffas på någon de läroanstalter det universitetetöppnaav som samar-
betar med. I studerar tillsammans, diskuterar eller deltargruppen man
exempelvis i audioundervisning. frånEn det universitetettutor öppna är
närvarande träffas.när Tutom kan de vuxenstuderande råd igruppen ge
frågor hänför sig till studiefárdighetema, bistår främst frågorisom men

gäller innehållet i kurserna. Tutoms arbete skiljer sig från detsom som
inom det universitetet kallasöppna studiehandledning. Skillnaden mel-
lan studiehandledares uppgift och studiehandledningentutoms är atten
huvudsakligen fokuserar på Studieteknik och praktiska studieanvisning-

medan tutorverksamheten i huvudsak fasta på innehållsmässigatarar,
problem.

Ytterligare aspekt öppenhet, framhåller det finskaien av man sys-
öppenhet vad gäller utbildningenstemet, är mål. Alla studiemotiv ses

lika värdefulla, de handlar ökad allmänbildning,oavsettsom om om
studier med sikte på eller yrkesmässig utveckling.en examen

3.2.3 Verksamheten

Ett koordinerar verksamheten har byggts det har fram-organ som upp,
gått tidigare. finnsDäremot ingen instans utvecklar och producerarsom
läromedel för distansutbildning eller något särskilt för stödjaattorgan
läromedelsutvecklingen. Varje utbildningsanordnare fram dettar un-
dervisningsmaterial behövs, emellanåt i särskilda projekt stöddasom av
utbildningsministeriet eller skolornas övergripande organ.

År uppgick1990 antalet studerande i universitetsundervis-öppen
ning till cirka 39 000. 1996 antalet i cirka 75 000. Hur mångavar uppe

studerar enligt detta 1998 osäkert, bedömningensystem är årsom men
antalet ligger kvar på ungefär nivå.att Stagnationen har troligensamma

med de små högskolorna hargöra byggtsatt ochatt i dag täckerut en
del utbildningsbehoven. Dessutom har de ekonomiska förhållandenaav
förbättrats i Finland, varför flera också kan tänkas ha råd studera påatt

högskoleort.en

46 Detta arbeta ansluter till densätt forskningenatt kring interaktion vidsenaste
distansutbildning. behandlasDetta i avdelning denna3 i rapport.
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andel varierarkvinnornasunder 30 år,studerandedeHälften ärav
tredjedelutbildningsområde och ärberoende påoch 80 %mellan 70 en

grundutbildning.med kortnåsvårthararbetslösa. Man att personer
Detgymnasieexamen. öppnadeendast 10%saknade antagna1996 av
skillnadersocialavissatill utjämnabidragitdockhar attuniversitetet

gymnasieut-yrkesinriktadgenomgåttstudenterdeatt ensomgenom
haftharuniversitetsnivå. Man ävenstudier påinledakanbildning en
deltagitskulle hainteeffekt. Grupperutjämnanderegionalt annarssom

sänkalyckats trös-har därigenomidag. Mansåutbildninghögre göri
universitetsnivå.påstudierkeln för

församverkar inom öp-utbildningsarrangörer300Fler ramarnaän
200tillgängliga ifinnsnärundervisninginslagenochuniversitetpet av

påskerundervisningenochdeltidpåbedrivsStudiernakommuner.
veckoslut.ochkvällar

Utvecklingslinj3.2.4 er

utbild-nationellutvecklatharundervisningsministerietfinskaDet en
detdennainslag iväsentligt är1997-2000. Ettårenförningsstrategi

universitetsundervis-Tankenuniversitet. öppenär attVirtuella öppna
hänförs till den,och de tjänsterbeskrivitsdensåsomning, somovan,

skalluniversitetetdetteknikstöd. Ur öppnahjälpmedskall bjudas ut av
infonna-denskall utnyttjafram. Dettanätverksuniversitet Växa nyaett

Studiernaoch inlämingsprocesserna.tionstekniken undervisnings-i
förstuderaMöjligheternaplats.tid och attoberoende enskall göras av

skallutbildningsvägsärskildförbättras. Enskallvuxensomexamen
Studier inomlärande.livslångtförled iutvecklas, systemettettsom

ochhögskolavidstudiermedkombinerasskall kunnauniversitetöppet
examensinrikta-deskall 25%förslagetEnligttillleda fram avexamen.

detviakommerstuderandedeförhögskoleplatsemade somreserveras
universitetet.öppna

ori-webmiljö, kunnaintemetingång,skall viastuderandeDen enen
universitetfinskavidundervisningennåkunnautbud,sigentera om

vidvirtuella tjänsterochbibliotekstjänsterolikanåoch kunna typer av
sigtänkeruniversitetvirtuella attdettauniversitet. Inomutländska man

vilket kommernätbaserad,skalldelvisellerheltundervisningen vara

Finland.iuniversitetet47 1997 DetUndervisningsministeriet öppna
Finland.universitetet i48 1997Undervisningsministeriet Det öppna

ochutbildningenutvecklingen49 Plan för1996Undervisningsministeriet avav
1995-2000.årenhögskolorna förvidforskningen
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kräva mycket snabba datanät.att De studerande skall dessutom kunna
del undervisningen frånta mycket olika datomiiljöer.av
Särskilda finns för finansielltavsatta stödja utveckling-attresurser

en. Det innebär medel finns tillgängliga föratt lärarfortbildning, för
stöd till läromedelsutveckling och för inköp datorer och nätanslut-av
ningar. I det hänseendet täcker 50% kostnaderna.staten Ettsenare av

stödja utvecklingenannat sätt har varitatt avdela forskningsresurseratt
och flerai de finska forskningsmiljöema kunskaper framväxerav om
det utbildningssystem på i drift.är väg att taman

3.3 Norska aktörer inom distansutbildning

3.3.1 Två koordinerande organ

I Norge finns två olika nationella med uppgift driva påatt ut-organ
vecklingen inom distansutbildningsområdet och samordna olikaatt
verksamheter: Norsk Forbund for Fjemundervisning NFF inrät-som
tades 1968 och Sentralorganet for fjemundervisning på universitets-
och høgskolenivå SOFF har bedrivit sin verksamhet sedan 1990.som
NFF medlemsfmansieradär paraplyorganisation, förstai handen som
arbetar med frågor väckta branschen, medan SOFF officieltär ettav
och statsfinansierat med särskilda uppgifter tilldelade detorgan av
norska utbildningsministeriet, Kirke-, utdannings- forskningsdepar-og

KUF.tementet
NFF motsvarigheten till svenskaär SVERD Sveriges Riksorgani-

sation för Distansutbildning. NFF medlemsorganisationär ochen
medlemmarna brett spektrumutgörs institutionerett helt el-av av som
ler delvis sig distansutbildning.ägnar Organisationen uppträder som

samlande myndigheterna.ett gentemot NFF arbetar för ökaorgan att
kunskaperna distansutbildning och för förbättra distansutbild-attom
ningens ställning inom det norska utbildningssystemet.

NFF:s roll har ökat betydelsei KUF använder NFFattgenom som
samarbets- och kontaktorgan. harDetta bland inneburit de-annat att

1993 uppdrog åtpartementet NFF utreda kvalitetsfrågor koppladeatt
till distansutbildning. harNFF för det ändamålet tillsatt kommittéen

fortfarande och kontinuerligt arbetar med kvalitetsfrågor. Kom-som
mittén fungerar sakkunnigt i frågor kringett utbildnings-som organ
kvalitet för såväl NFF:s medlemmar för departementet. Arbetet harsom
bl.a. resulterat i kvalitetskriterier och riktlinjeratt för så kallad kvali-

50 Lakio, L. 1996.
51 http://www.nade~nff.no
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bedriver distansutbild-har utarbetats för institutionertetssäkring som
åligger det respektive institutionEnligt kvalitetskommitténning. att

52 kommitténkvalitet och de kvalitetsnormersäkra utbildningens som
arbetet.riktningsgivande för detkunnasägspresenterat vara

följa och föra statistikkommitté förhar inrättatNFF även att uppen
aktiviteter.olika utbildningsorganisatörersöver

utbildningskvalitetdärmed utvecklat kringkompetens NFFDen som
fått i uppdragverksamhet distansutbildningoch norsk inom gör att man

skall berätti-distansutbildningsinstitutionerbedömaatt anses varaom
statsbidrag.gade till

utvecklingsprojekt i nationellabedriverNFF äräven representerat
flera internationellaolika medlem iförkommittéer EU:s ärprogram,

konferenser.området och hållerorganisationer inom
Verksamhe-först januari 1994.SOFF fast inrättat iblev ett organ

tillskapa förtidigare. Idénemellertid igång långthade ettattsattten om
distansutbildningsornrådetkoordinerande inomhögskolorna organ

lik-hade bakgrund i i Norge,80-talet. sinväcktes redan på Det att man
70-talet,57 tillskapa Openavfárdat idén medSverige påi att ettsom

befolknings-till detta beslut,anledningarnaUniversity". En attvarav
propositionstort.tillräckligt Iansågsunderlaget i inteNorge envara

försök skapastället förslag pålades itill 1989Stortinget att ettett om
bedrevs SOFF itill 1993nationellt Från 1990samordnande organ.

kunskapsnät. Erfaren-nationelltbetecknadesprojektfonn och ettsom
rapporterbland redovisade i tvåfinnsfrån dessa årheterna annat

52 Fjemundervisning.forKvalitetsnorrner1996NFF
55 Ljoså m.fl. 1996.
54 1997.exempelvis NFFSe
55 samarbeidforskningsdepartementet iutdannings-,Kirke-exempelvisSe og

Livslang laaring informa-Fjernundervisning 1996.Forbund formed Norsk og
norsk perspektiv.europeisksjonsteknologi i et og

56 http://www.soff.uit.no
57 Bland i SOU 1973:19.annat
58 huvudorganisationNäringslivets NHOkänna tillkan intresseDet attattvara av

norsktånyo diskussionen Opentill SAF tagitmotsvarigehetennorska ettomupp
framreaktion de idéer fors i Buer-kan delsUniversity. Det somses som

hittillsvarandemed högskolornasuttryck for missnöjeutvalget, dels ettsom
återkommande utbildning.näringslivets behov Ettfor täckainsatser att avupp

med norskatillsammans LOnärvarande jan 98 NHOforkonkret initiativ är att
University-idén.pilotforrn Openutbildningsinstitutioner ioch några prövaavser

59 1988-89:43.Stortingsmelding
60 1993b.1993a; SOFFSOFF

18-11282
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övergripande uppgift stimulera utvecklingen di-SOFF:s är att av
undervisningsformerstansundervisning och flexibla vid de norska hög-

dokumentera högskolornas di-skolorna. Detta gör attgenomman
med internationellastansutbildningsutbud och hålla sig á jour den ut-

förfungerar kunskapsbas både distansutbil-vecklingen. SOFF som en
distansutbildningsområdet.dama och studenterna inom En annan upp-

högskolornas arbete med distansutbildning ochgift koordineraär att
nationell samverkan området.efter åstadkomma inom SOFFsträva att

teknik kan stödja distansutbild-bedöma hur olikaskall också sorters
stimulera till vidareutveckling kursupp-utvärdera ochningen och av

metodik.läggningar och
harför stödja utvecklingsarbete. SOFFhar avdelatKUF attresurser

dessa medel skall fördelas och haruppgift lägga förslag på huri att
projektenför uppföljningenäven avansvar

distansutbildning,vid definition begreppettillämparSOFF en av
fokusera de direkta utbildningsverksam-arbete villeftersom i sittman

bestämt och di-begränsasoch låta sigheterna inte avgränsatettav
tillskapadet centralastansutbildningsbegrepp. Man äratt att un-menar

karaktäriserasoch studiesituationerdervisningssituationer avsom
eller istuderandes aktiviteter,flexibilitet. De grupper,egna ensamma

fram.skall också lyftas
samarbets-harNationale fjemundervisningsnettetdetGenom en

distansutbild-kreerats förmarlcnadsföringsstrukturochorganisation en
kanal skallstuderande endade vianivå. Avsiktenningen på är att en

följahögskoleutbildning möjlignorsköverblicka allkunna är attsom
förinstitutioneroffentliga och privatanätverket ingår 33på distans. I

och fyra universitet.högre utbildning

databas förLäromedelsförsörjning och3.3.2

distansutbildning

rad läromedelsproducen-finns dag långmarknaden iPå den norska en
distansutbildning.bedriver Detde organisationerbland andrater, som

medutbildningsministerietunderstatliga institutionerfinns tvåäven
fjemun-Norskför läromedelsförsörjningen. Dessasärskilda äransvar

OILS.Nasjonalt lzeremiddelsenterNFU ochdervisning
producerar endastutbildning regi,ibedriver ingenNFU utanegen

studieför-utbildningsanordnare. Vanligen detandraläromedel för är
kursarrangörermaterial, privataanvänder NFU:sbunden ävenmensom

61 Strategiplan 1996-98.SOFF:s
62 1997.SOFF
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och skolor använder läromedlen. delEn produktionerNFU:s sändsav
i norsk tv/radio. Man arbetar med såväl planeringäven och produktion

ljudband och textböcker, med skapa pedagogisktv-program, attav som
struktur och lqingmaterial dessa "mediepaket till komplettagörsom
läromedel. självaFör utvecklingsarbetet har fast stab specia-man en av
lister. Produkterna, textböcker, video, CD-ROM och liknande,t.ex.
köps förlag, videoproducenter, med flera.NRKupp av

Målgruppen studerande. harNFU dessutom särskiltär ettvuxna
uppdrag utveckla distansläromedel för sådana ämnesområdenatt som
inte täcks de ordinariein i skolsystemen. På motsvarande harsätt man
tilldelats för exempelvis med funktionshinder och medansvar personer
andra modersmål norska. Inriktningen på verksamhet be-än NFUzs

främst olika myndigheter och organisationer medstäms av av ansvar
för utbildning och kompetensutveckling inom olika samhällssektorer.
NFU kan självt identifiera behov och föreslå KUF olikaäven satsning-
ar.

Nasjonalt NLS°3laeremiddelsenter har övergripande nationelltett
för läromedel på alla nivåer i det norska utbildningssystemet.ansvar

inkluderar såledesDetta läromedel används för distansunder-även som
visning. skallNLS stöd till läromedelsutveckling och initiera materi-ge
alutveckling inom områden dåligt försedda med läromedel.är Mansom
skall öka tillgängligheten skapa Översikter, förtecknaäven attgenom
läromedlen. viktigt inslag i VerksamhetEtt NLS stimulera forsk-är att
ningen läromedel och denpå grunden arbeta med kompetensut-attom
veckling.

byggtInom NLS har och för Norsk databaseävenman upp ansvarar
for fjemundervisning. Den del Skolenettet. har till-Basenutgör en av
kommit på initiativ KUF och utvecklingsarbetet har sedan skett iav
samarbete mellan NLS, SOFF och Databasen förteck-NFF. innehåller
ningar det utbildningsutbud från de privata/fristående distansut-över
bildningsinstitutioner godkänts KUF. Den innehåller också detsom av
utbud kommer till stånd läromedelsproduktion.NFU:ssom genom
Även universitetens och de offentliga högskolornas distanskurser samt
de kurser de privata högskolorna med återfinnsexamensrättsom ges av
i databasen. innebär basenDetta täcker utbudet på alla nivåer iatt ut-
bildningssystemet och information kan sökas baseni utifrån ämne, ut-
bildningsinstitution, nivå på studierna eller olika kombinationer det-av

Informationen databaseni utnyttjas för årligen nationellta. att utge en
studiekatalog distansutbildningsutbudet.över

63 http://www.nls.no
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Distansutbildama3.3.3

norska di-dehar mångahåll världen,andra imångaLiksom på av
brevskolor. harDebakgrundstansutbildningsinstitutionema somen

till institutionerutvecklatsdärefter harkorrespondensskolorvarit som
högsko-de privatagällermetodik.och Detta ävenbredaremed ansats

år börjatförst underhögskolornaoffentligamedan delorna, ar-senare
korrespondensmeto-bakgrund idennadistansutbildning. Attmedbeta

basdistansutbildning. Enför norsktillgångvaritfinns hardiken aven
och distans-distansundervisningsärskilda villkordekringkunskaper

utbild-vidareutvecklakunnatharochfunnitsställer harstudier man
grunden.denfrånningssystemen

nedan.beskrivsinstitutionerdessaEtt avpar
utbild-bedriverstiftelseInstitutt° NKIKunskapsNorsk är somen

verksamheterna,fullo tilltillåtergårIntäkternavinstintresse.ning utan
utvecklings-omfattandebedrivakaninnebär NKIblandvilket attannat

hardistansutbildningsområdet. NKIforskning inomoch vissarbete
bostadsortför alla,utbildningsmöjligheter oavsettskapamål attsom

Verksamhetenstudierna.förförutsättningarolikaocheller ensvars
Polytek-NKI-fjernundervisning, Dendelorgansiationer,fyrabedrivs i

Forlaget.och NKINaeringsAkademietHøg-skolen,niske
distansutbildningsin-NorgesNKI-fjemundervisning störstaär aven

fråndetomfattarochkurser mestaUtbudet ärstitutioner. stort en-av
högskolekurser. Ut-ochyrkesutbildningarhelatillämneskurser,staka

kurseroch 300studieprogramolika längreinnehåller 70för 1998budet
aktivaha 000llkommer stu-innebär attDetenstakai attämnen. man

kursavgifter,finansierasVerksamhetenunder året.derande ge-genom
forskningsbidrag.och vissautbildningsdepartementetfrånbidragnom

korrespondensstudieformertraditionellasåvälmedarbetarMan som
medkombinerasdistansinslag kandessastöd ochelektronisktmed

landet.platser i100påklassrumsstudier över
studer-på sinhög nivåhapåharfjemundervisning attsatsatNKI en
studie-från derasstuderandedeföljeransvarigaSärskiltandeservice.

studerandes aktivitets-denstudier. Omgenomfört sinadetill dessstart
på.och driversigsjunker hör NKIgrad av

distansutbildnings-äldsta NorgesdenFjemundervisningNKS är av
kraf-tillvuxitårunderharorganisationer liksom NKIoch senareman

organisatio-ursprungligadenbredd. Idagochomfattningbåde äritigt
verksamheteråtskildastyckenmedstiftelsetillförvandlad sexennen

NKS-fjemundervisningNKSutbildningsområdet, ärinom en.varav

64 www.nki.no
65 till 1914.går tillbakahistoriaharDen somen
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förlag,har bland Oslo Merkantile Høyskole ochannat ett egetgruppen
engagerade utbildningsorganisationerMerkantilt Institutt, iär ut-man

företag föromlands och har dessutom marknadsstudier, tele-ett eget
marketing och liknande.

har kursutbud omfattar alla studie-tjemundervisningNKS ett som
till högskola. Antalet studerande cirkafrån grundskola 30 000nivåer är

fleraföljer någon eller organisationens 200 kurser. NKSårligen som av
utbildare gymnasialtjemundervisning på nivå. DennaNorgesär största

tillrättalagd för och bedrivs med skrift-undervisning specielltär vuxna
material, ljud- och videokassetter.ligt

flerafjernundervisning samarbetar med högskolor. SamarbetetNKS
upplägg-bidrar med sina omfattande erfarenheterinnebär NKSatt av

distansstudier, medan högskolornaning och administration ansvararav
för innehåll.kursernas

exempelunder lopp ingått i flera allianser. påhar årens EttNKS
med Folkuniversitetet. Folkuniversitetetdetta samarbetet Genomär att

inneburitplatser i har samarbetet NKShar lokaler på många Norge, att
foga klassun-utbildningar kunnatfjemundervisning vissa moment av

samarbete medsedan lång tid etablerathardervisning. Man även ett
liknar det fjemunder-Kringkasting. Samarbetet NKSNorsk Riks som

aktörerna bidrarhögskolorna, dvs. de inblandadehar medvisning att
kursproduktion och driftkursutveckling,med olika kompetenser isina

kurserna.av
med olikasamarbetar med kunderna,fjernundervisningNKS även

frånförvaltningar ochoffentligaintresseorganisationer, representanter
norskahar bedrivits med denmångårigt samarbeteindustrin. Ett mot-
fjemunder-kommunförbundet, inneburit NKStillsvarigheten attsom
kommunalutbildningsbehoven inomtäckt delVisning in stor aven

sektor.
utvecklingsar-ifjemundervisning har investeratNKS stora resurser
medier allt ef-arbetsformer förharbete. Organisationen prövat ut nya

använder sina kurserdykt i marknaden. idessa Man äventersom upp
och etersändliksom videokassetter Iljudkassetter och radio,telefon, tv.

för handledning ochanvänds internetökande utsträckning även man
för satelliter för distributionfrämmande utnyttjahar heller varitinte att

kursinslag.kurser ellerav
och högskolorna kursererbjuder de norska universitetenDessutom

verksamhet. Till skillnad från deparallellt med övrigapå distans sin
kallade dual-modeså dessa alltså såaktörer redovisats ärovan,som

institutioner.
distansutbildare påhar högskolornas entréLiksom i Sverige ut-som

Erfarenheternaskett under de decennierna.bildningsarenan ärsenaste
dock mycketomfattande. Flera dem har gjortdärför såinteännu av
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kompetens och verksamhet. Såför byggaomfattande satsningar att upp
Profes-Högskolan Lillehammer inrättat tjänstexempelvis ihar en som

distansutbildning ochmed särskild inriktningPedagogikki motsor
universitetet°°särskild enhet inomOslo har tillskapatiUniversitetet en

och genomföran-utvecklingsarbete derasinstitutionemasför stödjaatt
distanskurser.de av

distansutbildar-samarbete med de gamlahar etableratHögskoloma
undervisning och den kompe-För utveckla ochmetodik iDen att gena.

ochutvecklats aktörer NKS,den, NKIadministreratens att somavsom
Förekom-högskolorna. har då iMandärmed kunnat nyttiggörashar av

församarbetsorganisationertillfälligafall gått imande en spe-samman
ciell kurs.

kurservanligenvid högskolornaDistanskursema är samma som ges
oftast eller två terminer.distansform.i Depå envararcampus, men

problemanordnama finns ingatraditionelladedeGenom att ges av
hellerkurserna och sannolikt intefråntillgodoräknande meritermed av

medorganiseradekursernaMajoritetenmed studiernas ärstatus. av
fördesammabehörighetskravenstudietakt och50% är campus-som

kurserna.

66 presenteradenheten finns iorganiserandetledde fram tillUtredningen avsom
videreutdanningfor organiseringArbeidsgruppen etter-rapporten: ogogav

Oslo 1995.ved Universitetet ifjemundervisning
67 högskolorna,norskapå flera de övrigaOslo finnsLiknande initiativ i avsom

högskolorna.på flesta svenska1998 desaknas iännu marsmen
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Teknikrevolution4 eller evolution
med hjälp pedagogikenav

Tekniken4.1 och eldsjälarna

Att de tekniska landvinningama skall revolutionera utbildningssyste-
har många tagits självklarhet. Telcnikinnovatörer, poli-men av som en

tiskt ansvariga och inte försäljareminst har dock förvånade fått kon-
många utbildningsorganisationeri har graden förändringstatera att av

liten eller uteblivit.varit radioTv, och andra hjälpmedel har fåttinte
den betydelse förväntat sig. Detta dock inget tek-säger attman oss om
niskt stöd undervisningeni eller mindre berättarDetär gott gott. att
krafterna förändringar andra det finns god tillgång påärstyr än attsom
teknik. illustrerasDetta teknikanvändningen varierar mellan olikaattav

utbildningsmiljöer. singleI mode-institutionema har teknik-typer av
stöd naturligt vuxit in i verksamheten, i dual mode-änmer
institutionema. hängivna, tekniktroende,Där teknikförstående lärare
eller adminstratörer funnits, har också utveckling undervisningmer av
med teknikstöd där sådana saknats.ägt änrum,

Bland single mode-institutionema finns dels de gamla brevskoloma,
levt vidare eller form,i dels de statliga satsningarna, frånsom en annan

1970-talet och framåt, på storskaliga utbildningsinstitutioner typenav
Storbritannien.Open University i I Sverige har brevskoloma numera en

mycket blygsam verksamhet. Storskaliga satningar representeras av
Statens Skolor för och i någonVuxna mån verksamheten inom Ut-av
bildningsradion.

flera länder där korrespondensskolomaI de levt kvar har verk-av
samheten kontinuerligt ochvuxit utvecklats. norskaDe instituten utgör
exempel detta. harpå De successivt Vidgat målgruppersina och sina
roller norsk vuxenutbildning ochinom de har kunnat integrera tek-ny
nik verksamhet, allt eftersomi sin sådan gjorts tillgänglig. De större
brevskoloma har avsevärda för utvecklingsarbete ochavsatt resurser

för forskning.vissa resurser
klassiska distansutbildarna arbetade utifrånDe enkel pedagogisken

modell. tillhandahöll eller hänvisade tillDe undervisande kringtext,
vilken de organiserade och genomförde de dialoger. Ytterligare ut-en
gångspunkt för arbetet det skulle tids- och rumsoberoende.attvar vara

älva i verksamheten.Detta Vad hade ställningatt tavar essensen man
till, överväganden rörande urval stoff och liknande,utöver gängse av

hur avståndet mellan studerande och utbildningsorganisatör skullevar
överbryggas. Frågor kring kanaler för distribution och kommunikation

alltså mycket centrala för den här utbildare.typenvar av
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medierbörjan detillböcker och brevTidningar, utnytt-somenvar
påverkade dessafram ibörjadetelekommunikationemajades. växaNär

korrespondensskoloma kornmångaverksamheterna. Förmånviss av
till brev ochvärdefulla komplementbliljudbandenframför allt att

till insändainspelade kommentarerochFöreläsningarmaterial.tryckt
mycketenkelt ochdistribueras relativtochproducerasuppgifter kunde

lämpade fördock främstframmedierolika attbilligt. De växte varsom
dilemma blevKorrespondensskolomasföreläsa.information,utge

för dialog.formerdärmed finnaatt
utvecklingen datorernaoch medfram ivuxitmöjligheterDe avsom

fåmed varandrakommuniceramöjligheter storderas ut attoch att ser
vanlig postgång,ochkorrespondensskoloma. Liksom tågbetydelse för

kommunikationsteknikenochutvecklade informations-erbjuder den
dockteknikenstuderande. Denmed de ärför dialogerverktyg nya

ochbördor. Informations-bära långtoch kansnabbaremycket större
möjligheter skapadessutomkommunikationstekniken att mer so-ger

korres-och metodikpedagogikdenanvända iverktygfistikerade att
tillämpar.pondensskoloma

underoftautveckladesinstitutionernastorskaligaDe senare,som
upprinnelse idéerivanligen sinhadeUniversities,beteckningen Open

Radio ochundervisning.telekommunikationstekniker iutnyttjaattom
de tidigatjänst. Ettutbildningensiskalaskulle i sättasstor ex-tv av

Itali-Telescuola ibarndom.televisionensfrånkommeremplen på detta
Viaalfabetisering.till landetsbidrauppgift tv-tillhade atten

läsa.landsdelar lära sigavlägsnaibefolkningen attskulleföreläsningar
utbild-ikunna inskulleutreddes och radiohur sättasSverigeI tv

småningomvalde så väg.viningssystemen, annanenmen
främstUniversities,radiouniversitet, Open växteochIdéerna tv-om

för-kanutbildningsadministratörer. Dettaochpolitikerblandfram vara
infonna-fokuseradeså starktsatsningardessaitillklaringen att man

tycks den domi-exemplentidigadeundervisningen. Iitionsgivningen
handladeundervisningha varit attföreställningennerande att om ge

distansutbild-såledesreduceradessammanhangetdetföreläsningar. I
bästapåfråga hurtill sättdistributionsproblemningens manomen

korrespondens-skriven Ieller komplettera text.skulle kunna ersätta
skapadistribution påmed utbildningensarbetetinriktades attskolorna

studerande.dedialog medförförutsättningar
verksamhetderasmode-institutionemasingleför är attGemensamt

distansundervisningskallundervisningen. Hurformfrågor ifokuserat
kunskapsre-uppgift varitderasharfå undantagMed någrabedrivas

kunskap.utvecklauniversitetsmiljöemaiproduktion, inte att nysom

63 SOU 1975:72.1973:19;SOUSOU 1971:36;
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be-internationellt samarbete,har, iutbildningsanordnamaDe större av
konsekvensutvecklingsarbete. Enmetodinriktatlångsiktigt,drivit av

Såda-byggtsmed expertisavdelningarsärskildahar varitdetta att upp.
undervis-områdenexempelvis inomåterfinnsexpertgmpper somna

ämnesdidaktik.utvärdering ochmedieanvändning,ningsplanering,
distansutbildningbedrivitutbildningsanordnamatraditionelladeNär

universi-tekniskt stöd. Inomomfattning utnyttjatlitenmycketde ihar
tillämpatsharoch dessaundervisa påväletableradefinns sätt attteten

denlärarnaprioriterarhögskolenivåPådistansutbildningen.inomäven
ochkunskapsproduktionencentrala attbedrivs. Det ärforskning som

denna. Distan-konsekvensskallundervisningeninnehållet i avvara en
kun-reproduktionenmode-institutionerna,dualisundervisningen av

införföreläsafortsattlärarnainneburit stu-sällaninte attskaper, har att
föreläs-inneburitibland baraharDistansanpassningen attdenterna.

veckoslut.eller tillhögskoleorten,tillförlagtshar änortningarna annan
alltså iharvärldenmode-institutionernadual överMajoriteten av

varituppgiftenfastinvanda ut-arbeta på attfortsatt sättprincip att ge
sådanttillofta begränsatsstödet hartekniskadistans. Detpåbildning

sig in iinte kunnatTekniken har trängapåanvänderäven campus.man
Naturligtvisdem.arbetssätten iförändraellerutbildningsmiljöerdessa

genomtänktavällitteraturenoch iundantag rapporterasfinns många
teknikstödddriverocheldsjälar drivitdärfungerande lösningaroch väl

vanligenverksamhetsådandock,exempelundervisning. Dessa är som
lämnatellereldsjälen svalnatkreatörema. Närberoendestarktär, av

gamla.till detallt återgårvanligtdetverksamheten attär
hararbete,eldsjälamasframvuxitidéerna,godaDe genomsom

miljöer.andraspridas tillsvårthaftockså att
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ÖversiktTabell skillnader mellan single mode och dual mode-av
system

Distansutbildning Single mode Distansutbildningsom
Dual modesom

Korrespondensskolor Open Universities Ordinarie institu-
tioner

Hantverk blir industri- Industrialiserad undervisning Hantverk
aliserat

Storskalighet Storskalighet Småskalighet

Närhet till metodiskt Närhet till metodiskt utvecklings- Närhet till forskning
utvecklingsarbete arbete

teknikberoendeStort Stort teknikberoende Litet teknikberoende

Teknik för dialog Teknik for förmedling Ovanligt med
teknikanvändning

Informationen läggs i Informationen läggs i läromedel bärLärarna mycket
läromedel informationenav
Statusproblem Statusproblem värdet StatusproblemIngaav- -värdet studierna studierna ifrågasättsav
ifrågasätts

de storskaliga utbildningssystemenI har tekniken fått omfat-sin mest
tande tillämpning hittills. korrespondensskolornaI har modern teknik

försuccessivt gammal, i tjäns-ersatt göraatt stort sett typersamma av
den gamla. Institutioner, Open University i Storbritannien,ter som som

föddes för med teknikstöd bedriva massutbildning. Tekni-att avancerat
kanvändning har varit förutsättning och dessa institutioner har i storen
omfattning utnyttjat television, radio, videokonferenser med mera.
Kunskaperna teknikanvändning i undervisning det slag de bedri-om av

har därigenom vuxit.ver
I dual mode-institutionema användningen teknik blyg-är ännuav

tekniskt stöd skulle kunnaAtt förändra distansutbildningen i dessasam.
ökad frihet för de studerande klart. Krafterna teknik-system mot är mot

stöd har dock varit starkare krafterna för. Mycket talar dock förän att
skillnaderna mellan de olika utbildningssystemen dettai och andra av-
seenden kommer minska framtiden.i behandlasDetta utförligt iatt
kommande avsnitt.
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4.2 Kunskapsförsörjning i systemen

olika distansutbildningssystemTre har diskuterats, två singletyper av
mode-system och dual mode. Alla har goda förutsättningarett systemen

fungera distansutbildare. harDe dock skilda utgångspunkter föratt som
verksamheter och därmedsina de sannolikt olika bra förävenpassar

olika målgrupper och olika stoff. De varierar också medtyper av avse-
ende på hur de löst frågor kopplade till kunskapsförsörjning.sin Iegen
single mode-institutionema ligger fokus för kunskapsförsörjningen på

bedrivashur undervisningen skall medan dual mode-institutionema
fokuserar innehålla.på vad undervisningen skall

Korrespondensskolomas undervisa, samtidigt derassätt att var
praktiskt utvecklingsarbeteGenom och systematisk forskningegenart.

förfinades deras arbetssätt.successivt Erfarenheterna från det praktiska
forskningsresultatenarbetet och spreds och fortsätter spridas vidatt

konferenserinternationella och tidskrifter.genom
storskaliga utbildningsinstitutionema från 1970-talet in-De gavs

dustriella organisationsformer. Många korrespondensskolorna ut-av
vecklades också den riktningen. arbeteti med planering ochFör ge-
nomförande undervisningen tillämpades långtgående specialiseringav
och arbetsfördelning. olika slag fram och dessaExpertgrupper växteav

försörjer fortfarandeförsörjde och med kunskap. Särskildasystemen
avdelningar handhar arbetet med planeringen undervisningen. Ex-av

har utvecklats för exempelvis genomföra behovsanalyser ochpertis att
målgruppsanalyser. Andra specialister på arbeta i projektformär att

tekniskt/pedagogiska forskningsav-eller inom det området. Särskilda
utfallet och följer forsk-delningar följer den verksamhetenupp av egna

ningsfáltet. Olika fora finns för sprida kunskaperna och för fåatt att
forskningsrönen internationellt prövade.

långtgående specialisering skett i dessa ochDen sättetsysternsom
plocka sönder utbildningsuppdraget små beståndsdelar har kritise-iatt

pekar företeelsen klassisk problematik.Samtidigt i sig Attrats. ut en
bedriva undervisning okomplicerat. kräver kunskapinte Detär om
målgruppen, stoffet, hur undervisar och hur studerande lärom om man

arbetsfält dessa sköts medsig. iDet stora systemsom av personer spe-
skall dual mode-systemencialiserad kompetens, i hanteras personerav

specialité andra didaktik,har sin inom områden pedagogik,änsom
metodik eller tekniktillämpningar i undervisning.

69 skall exempelvis arbetet med undervisningsplanering ske skall medierHur Hur
väljas
7° får sådanaNärheten till forskning, ämnesvis kunskapsutveckling, konsekvenser.
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arbetsformer utvecklats i single mode-institutionernaDe ärsom
distansutbildning. erfarenhet ochviktiga i Lång systematiserade studier

har till kompetensfalt kring distansutbildninglett utvecklats,att ett stort
till de olika sammanhangkompetens behöver dualöversättassom mo-

verkar och behöver föras dessade-institutionerna i in i institutio-som
arbeta.sätt attners

försök illustrerafiguren nedanI görs ett att resonemanget ovan.

Historia, lokal miljöKONTEXT:

Distansundervisning
stöd informations-med av
kommunikationsteknikochTeknik

PLANERING
GENOMFÖRAND

Organisation
Regler

Kunskaper
Attityder

utbild-stödområden för förändra reguljärakritiskaFigur 1: Tre att
till distansutbildningsinstitutioner.ningsinstitutioner

lyftaspedagogik och didaktik behöverundervisningensFrågor kring
ökaUtnyttjandet tekniskt stöd börfram dual mode-institutionerna.i av

god distansundervis-skall kunna erbjudaför utbildningssystemenatt
till utvecklings- och plane-genomföra detta krävsning. För supportatt

genomförandet undervisningen.tillringsarbetet samt av
stödområden. tekniktillämpning-identifiera viktigakan FörMan tre

tekniska strukturen och underhåll den-den fysiska,krävs, utöver aven
pedagogiska möjligheter. Vilkentekniken och desskunskap omna,

applikation hanterar denteknisk Hurhar vissrepertoar manen
distansutbildning böroch attityder lärare har tillföreställningarDe

Vad innebärVad distansutbildningväl underbyggda. motiverarvara
del de erfarenheter gjortsdistansutbildning behöverLärarna ta av som

genomförande distansundervisning. behöver kän-beträffande Deav
stöd för lärandetarbetar med undervisning ochnedom hur närmanom

studerande skilda i tid ochlärare och är rum.
konsortier och högskolor arbetarUtbildningsinstitutionerna, som

distansutbilda-för framgångsrikadual mode behöver,med att vara som
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skapakanområdet. Definns inomkunskap t.ex.från denutgå somre,
undervis-genomförandeochplaneringstödjaför att avexpertgrupper

beskrivits.korthetkunskapsfält har isådanaTvådistans.påningen
förordningarÄven ochregleroch de styrorganisationarbetets ar-som

följande avsnitt.behandlas iutvecklas. Dettabehöverbetet

förorganisationsformerGamla4.3 nya
uppgifter

dualidistansutbildningmedarbetarför läraregrundproblemEtt som
för dettid ochmedtillräckligtfåmode-institutioner är att om-resurser
erfarenhe-Denkräver.distansundervisningutvecklingsarbetefattande

vanligEnofta i litteraturen.universell ochverkar rapporterasten vara
arbetsenhetema, ämne-akademisk nivåpå ärlösning attorganisatorisk

utveck-föransvarigamode-institution,dual ärinomsinstitutionema en
Sverige.förhållandet iundervisningen. Detta är t.ex.driftochling av

ämnesin-enskildaexempelvistill undantagendethörsannolikt attMen
ekonomiskaochpersonellakompetensmässiga,deharstitutioner resur-

distansundervis-utvecklingsarbetedetgenomföraförkrävs attsomser
församarbete,förformerolika attfinnamåsteställetkräver. Ining man

mellanellerske inomkanresursbasen. Dettatillräckligadenskapa
sådantexempel påkonsortier utgörUtvecklingenhögskolor. samar-av

bete.
stödjan-innebäranaturligtvis attkanlösningar ävenOrganisatoriska

formergodafinnerdessaochnivånationellpå attskapasstrukturerde
Cen-Danmark arbetarImode-institutionerna.dualmedsamverkanför

kunskapsutvecklingstödjaförUtdannelse attTeknologifor støttetter
finnsNorgeutvecklingsarbete. Itillbidragområdet. Man ävenpå ger

kanövergripandenationelltsamlade i geockså ett organ somresurser
distansutbild-forskningochutvecklingsarbetestöd tillekonomiskt om

di-förryggradfungeradärigenomkanning. Dessa ensomorgan
nivå.på tertiärstansutbildningen

kon-utbildningsorganisationer ärmångaarbetet ireglerDe styrsom
innebär.distansundervisningdeuppgifterandraför änstruerade som

mode.dual Hu-framförfördelarhafthar härstorskaligaDe systemen
ochreglerochdistansundervisningbedrivadessavuduppgiften i är att

uppgif-dejusthandförutvecklatshar tarutiner attadministrativa om
mellankonfliktersällanuppstår intemode-institutionemadualIterna.

Tillgodoräk-distansundervisning.bedrivauppdragetochreglerna att
denfrånefterbestämt mönsterarbetsinsatser ärlärarnasnandet re-av

efteravpassade närun-Antagningsformema ärundervisningen.guljära
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dervisningens tenninstider. Studerandeservicen avpassad för studeran-
de högskoleortenpå deltar i närundervisning och inte efter desom stu-
derandegmpper brukar delta i distansundervisning.som

Om arbeta med distansutbildningsättet att i dual m0de-institu-
tionerna skall kunna utvecklas måste regler ochäven organisation ses

ochöver anpassas.
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Undervisningen

undervisningenorganiseraAtt5

kunskapinformation ochFakta,5.1

denoch hur nårkunskapVadkunskap.resultera iLärande skall är man
tillkommerteknikdenkringdiskussionenegentligen I an-somnya

informationkunskap ochoftadykerundervisningvändning i tennema
inteåtskilja begreppen,försökarimligtDet är attsynonymer.somupp

informations-teknikendenmycket representerasminst när avnyaav
i de tvådiskussionenIT. underlättakommunikationsteknik, Föroch att

begreppetpåkortfattatintroduceras synsättavsnitten ettkommande
skillnaden mellanförsöka demonstrerakunskap. Avsikten är även att

information.kunskap och
fysiska världendenipåståkanutgångspunktrimlig attattEn vara

berö-och kan höras,påtagligahändelser.och Deting ärfinnskring oss
och idéer,TankarföreteelserVissaoch/eller är natur.annanavses.ras

plats,själva påviberöras. Finnsellervanligen intekanexempelvis, ses
för dessaidéer. Gemensamtdeldirektellertingupplevakan vi ta av

uttol-måste dedem,eller hörakanintevifenomenolika är, att seom
måstetankarnaellertingenFaktaförtillgängligabliförkas att omoss.

CD-bilder,böcker,lagras iInfonnationen tv-program,information.bli
databaserskivor, etc.

fe-upptäckastuderandelåtadelhandlar tillUndervisning attomen
ocksåhandlarUndervisning attinformation.deleller omta avnomen

centralakanskeinformationen. Detbearbetning mesttilltillfällen avge
omvandlas tillinformationentillskall bidraundervisningen attär att

kunskap.

börjatICT71 förkortningenunderharengelspråkiga världendenI senare
Technologies.Communicationandstår Informationföranvändas. Akronymen

i F.72 på svenska bland Marton,finnsdettakring annatdiskussionFylligare tema
1997.Carlgren,och i1986m.fl.
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har försökJag gjort illustrera dessa relationer i följande be-ett att
greppskedja.

FENOMEN9 9

9 FAKTA 9

INFORMATION9 9

KUNSKAP9 9

REFLEXION/I-IANDLING9 ä

FENOMEN9 9

FAKTA9 9

Relationen mellan begreppen informationFigur 2: och kunskap.

Illustrationen kan verka teknisk och självfallet förenkling såvälär en av
de komplexa det handlar kunskap bildas, be-närprocesser om som av

kunskap i sig. Avsikten visa på skillnader mellan de olikaär attgreppet
begreppen. kunskap här för något individenBegreppet ärreserveras

såväl intellektuell,bärare inrymmer emotionell ochDetav. en som en
innebärahandlingsdimension. kan ha införlivat faktaBegreppet atten

Kunskap också innebäraolika fenomen. kan den studerande in-attom
mellan företeelser, hon förståsammanhang olika kan idé.att enser

ha eller mindre och fakta kan ellerFakta kan man mer av vara mer
mindre det fenomen beslcrivs. Förståelse däremot har främstnära som

kvalitativ innebörd. kan förstå på olika Kunskap kan ocksåMan sätt.en
innebära har beredskap inför olika situationer och harattatt man man

beredskapfärdigheter kunna i dessa. ha innebär blandAttatt agera an-
kan bedöma hur och skall handla.närnat att manman

begreppskedjan ligger framför alltkritiska punkterna i i deDe ovan
faktahändelser illustreras pilarna. Exempelvis skall uttolkas påavsom

rimligt för bli tillförlitlig information och information skallsättett att
sedan bli kunskap. Undervisningens kärna blir bidra till denatt trans-
aktion illustreras pilen mellan information och kunskap, det villsom av

bidra till själva lärandet. Pilen kan illustrera den stöd-säga sägasatt
struktur utbildningssystemen måste tillhandahålla för det skallattsom

undervisning.handla om

73 distinktionen gjordes exempelvis i kapitel första försökenDen De i större
skala innebar information, erbjöd undervisning. tidigainte Deatt man gav men

korrespondensundervisning uppstod någon två-formerna först formnärav av
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infor-därförblir göraundervisningen attiingredienserviktigaTvå
informatio-bearbetningtilltillfällenochtillgänglig att avmationen ge

innebäraden kanoch attlärandeprocessensjälvaBearbetningen ärnen.
indivi-förståelsenå är ävenförfakta,intemalisera attoch menemotta

nödvändigt.omgivningenmedsamspelaktivadens
fortsattadeni texten attjagkommerledetinformationsgivandeDet

interaktion.ledetbearbetandedetochförmedlingbenämna

Planeringsarbete5.2

ochmycketHurplanering.formnågonförutsätterUndervisning av
skallundervisningmed denstarktvarierarinriktning somvilkenmed
fråndistansutbildningvidplaneringsarbetetsigskiljerSjälvklartges.
ochstuderandedärundervisningssituationerinförmåste görasdet, som

plane-delhurbeskrivs storlitteraturenIklassrum. avi enlärare möts
tiddenpåinriktasundervisningssituationemaklassiskadeiringsarbetet

plane-vidfokusmedantillsammans,skallstuderandeochlärare vara
och lärarestuderandetiddenpåliggerdistansutbildning somringen av

åtskilda.är
distansut-planeringsarbetet ipåtagliga är attolikheter ärAndra som
kändvälsåförhand inte stu-och påförvanligen storgörsbildning en

skerstudiersinagenomförsedandistansstudenternaNärderandegrupp.
spriddaofta över storadeochbetingelser ärvarierademycketunderdet

lära-vanligenklassrumsmiljö äriInförområden. mötegeografiska ett
förhål-studerandeantalet ärochstuderandegruppenmedförtrogenren

undervisning,lärarenspåinriktasförberedelsernaOmlitet.landevis
genomgripande. Lärarenstyckenallaiplaneringenintebehöver vara

distansut-Vidstunden.iimproviseraochundervisningsinkan anpassa
Planeringsarbetetmöjligheten.den genom-isaknas stort settbildning

stude-Omundervisningen.genomfördenalltidinteförs somt.ex. av
improvisa-förminskar utrymmetinte mötsdessutomoch lärarerande

ytterligare.tioner
omfattande."mycketundervisningsplanering ärLitteraturen om

deldisciplin inomellerdisciplinutgöra enkan sägasDen rentav egenen
områdetharStorbritannienochUSAländerpedagogik. I somämnet

följdesarbetestuderandesdeellerupprättades genomuppvägskommunikation
betygssättning.

omfat-finnsutvecklingsprogramochforsknings-74 EU:sInomOmrådet är stort.
läsarenintresseradeutvecklade. Denmodellerspecialiseradedjuptochtande

mångakanweb-adress ävenFrån dennawww.noesis.se/cmieu.htm.tillhänvisas
ned.laddasrapporternaav
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stark ställning, medan det i andra länder inte haft genomslags-samma
kraft. Under 1960 och 1970-talen tillväxte kunskaperna inom området
starkt och teorier och modeller för undervisningsplanering viktigavar
element i den industrialisering utbildning diskuterats i kap 2.2.av som
Även svenska forskare bidrog i det utvecklingsarbetet.

I del forskning och utvecklingsarbete kring undervisningsplane-en
ring problematiseras och diskuteras uppgiften planera distansunder-att
visning. demonstrerasHär olika svårigheter i förberedelsearbetet och
redovisas erfarenheter olika lösa dessasätt på. Majoritetenattav av

innehåller dock föreskrivandetexterna arbetsmodeller för planeringsar-
betet. sinI utvecklade ellermest form finns planeringsarbetetextrema
beskrivet i modeller med små väl avgränsade och i detalj definierade
arbetssteg.

Denna arbetsmodeller hartyp mycket framträdande roll i di-av en
stansutbildning. Om det främsta särdraget i distansutbildning är att

kommunikationen mellanmerparten studerande och lärareav äger rum
via medium, så förberedaett är undervisningensättet att det näst mest
särskiljande draget. I den distansutbildningmerparten möterav som
läsaren i internationella redovisningar har undervisningsplaneringen
formaliserats. Det skall inträffa i undervisning och studier har bru-som
tits ned i små beståndsdelar och det planeras den stude-mesta utan att
rande närvarande.är

Modellerna visar mycket översiktligt hur undervisningens förutsätt-
ningar skall kartläggas. detI arbetet kan ingå, fånga och analy-att upp

utbildningsbehov och uttrycka behoven i mål föratt utbildning.sera De
studerande skall analyseras. Det undersöks deras förkunskaper,ärsom
deras förväntningar på studierna och olika karaktäristika hos studeran-
degruppen kan tänkas påverka arbetsfonnema i utbildningen. Desom
olika betingelser under vilka undervisning och studier skall bedrivas är
också föremål för datainsamling och analyser.

Analysema får sedan underlag för utbildningensutgöra utformning
och innehåll. Bland flera i det arbetet ingår väljamoment det stoffatt ut

skall ingå i undervisningen, välja medier föratt stof-som att presentera
fet och naturligtvis utveckla läromedlen. Olikaatt bereda desätt att stu-
derande möjligheter bearbeta stoffet skall ocksåatt planeras. Organisa-
tionsformer och övningar stödjer lärandet skall utvecklas.som

Modellerna föreskriver också utbildningen skall följasatt Pla-upp.
och verklighet skall jämföras och analyseras. kanDetta innebäraner

undersökningar hur undervisningen genomförts. Har stoff valtsrättav
till utbildningen harHur läromedlen fungerat Har de studerande gi-

75 Mest framträdande den vid Göteborgs universitet samladvar grupp som var
kring professorema Urban Dahllöf och Erik Wallin.
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utfall bru-Andrastudierför sinabetingelser typerrimligavits somav
och resultatengenomföra utbildningenförkostnaderstuderaskar attär

lärtdistansstudentemavadundersökerManstuderandes insatser.deav
undervisning.ochstudierpåde harsynpunktervilkaochsig

utvecklatoftaharmode-institutionernasinglestorskaligaDe egna
beskrivitsstrukturdenpåvariationerplaneringsmodeller. Dessa är som

små.demmellanskillnaderna ärochovan
bemär-framgångsrika, imyckethar varitplaneringsmodellerDessa

institutiondenhelaoftaplanerakelsen somsättet attatt genomsyrar
exempel-harmodellernaarbetssteg iOlikadistansutbildning.bedriver

be-förenheter. Expertgrupperorganisatoriskasällanvis inte egna
avdelningar.bildarutvärderingmedieval ochhovsanalyser, egna

utbild-utvecklatocksåharinstitutionernastorskaligadeFlera av
OpenStorbritanniensSåvälplaneringsmodeller säljs.derasdärningar

sådanaerbjuderTysklandiFemuniversitätexempelvisUniversity som
kurser.

distansutbild-in inåtthär slagetdetplaneringsmodellerNär av
konsek-ofta fåttdeharmode-institutioner storasingleningsbedrivande

konferenser. IinternationellavidvittnatmångahardettaOmvenser.
blivitdistansutbildningmedarbetahurredovisas sättet attrapporterna

Uppgiftenutbildningen.reguljäradenutvecklingenkraft ipositiv aven
förhållanden kringproblematiserathardistansutbildningbedrivaatt

undervisninginneburit,harlärande. Detoch attstudierundervisning,
tentativt,kanskeellertraditionerutifrånbedrevstidigare genomsom

arbetsmo-ochvila påteorifåttdistansutbildning attiengagemanget en
undervis-Kunskapsområdetgenomförande.praktiskaför sittdeller

utbildnings-traditionelladein ibakvägensigtagitharningsplanering
utbildningssystem.heltlyft förblivitemellanåt ettoch ettmiljöerna

utbildnings-medarbetaformaliseradedet sättet attSamtidigt som
kommitdetharutbildningssystem,vissaframgång ihaftplanering stor

föreskriverPlaneringsideologin attandra.itraditionermedkonflikti
för-studier iochundervisningregleraochskallidealtanordnama styra

Planeringsarbetetinflytande.tillmöjligheternaminskar re-Dettaväg.
möj-läraresochstuderandesbegränsarlösningarfärdigaisulterar som

undervisningssituationen.ochstudie-påverkaligheter att
mode-dualmångatillorsakernasannolikt varit attharDetta aven
mellanAvvägningarnärundervisning.inslagomfattandeharsystem av

studeran-för vissaFördelarfråga.avgörandeblir härolika intressen en
medföra be-kanför lärarnaFrihetandra.förnackdelarde kan utgöra

utbildningen.följerför demgränsningar som

75 1997.ZagmajsterBregar
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många skall utbildasOm eller de studerande tillåtas genomföra sina
studier oberoende och tid, krävs omfattande planering. Deav rum en

årens utveckling möjligheterna till datorstöd i undervisning-senaste av
har givit vissa öppningar till flexibilitet i detta Paulavseende.ävenen

tillhör dem dock för for stark tilltro till lösningarna påattsom varnar en
dessa problem skall komma med datorerna. Enligt honom kan vikten av
undervisningsplanering inte underskattas.

5.3 Läraren eller pedagogämnesexpertsom

bild distansutbildning,Den fram i detta arbete, visarväxer attav som
detta utbildningsform ställer många olika kravär på demen som som
skall för den. undervisningenNär väl skall genomföras har denansvara

föregåtts omfattande förberedelser vad vanligt it.ex. än ärav mer som
traditionell Handböckemaundervisning. inom området beskriver spe-
cialiserade och tämligen omfattande uppgifter för de frå-ansvariga. En

dock hela det ska ligga lärarenpåär ansvaretga om
ofta bevittnad stridEn i utbildningssamhället delvis denna frå-rör

ga. Vad skall läraren kunna för utföra sitt arbete väl Striden haratt
stått mellan förespråkare för djupa ämneskunskaper och andra som me-

kunnandet kring undervisningens sammanhang och form varitnat att
kvalitetsavgörandeso.det Naturligtvis finns inte endast på detta,ett svar

båda kunnande viktiga all utbildning,i viktenärsorternas men av var

77 Paul 1997. Paul framträdande aktör distansutbildningsområ-Ross inomär en
det. många årsedan ansvarig for distansutbildningenHan vid dual mode-är en
institution Kanada,i Laurentian University.
78 omfattande Påfinns litteratur. svenska bland BååthHär 1994, Dahlénannat
1997, Richard Rohdin 1995, Wolf Wolf 1997. Internationellt finns
bland kurserna distansutbildarefor de single mode institu-annat storasom ges av
tionema.
79 Bertil Hammer, Sveriges förste pedagogikprofessor, diskuterade detta isom var

installationsföreläsningsin 1910 han argumenterade for pedagogikennär ettsom
kunskapsområde.eget

3° diskussionenI Sverige har bland förts den kalladeså Kun-annat av
skapsrörelsen. liksom på andra håll,Här, har debatterna sällaninte ut-
vecklats till strider praktikfáltrevir. Ett fältteoretiska och olikamotom
teoretiska fält varandra. Behov preciserade skolornas lärare harmot av
stått innehåll i lärarutbildningar. Företrädare för skolans påemot ämnen
högskolenivå har stått företrädare för kunskaper sociala ochemot om
pedagogiska frågor kopplade till utbildning och undervisning.
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arbetetledolikainivå,utbildningensmed avvarierardemoch en av
utbilda.medoch sättet att

antagnadedemonstreras ettfungerasätt attutbildningssystemensI
detålder. Itilltagandemedstuderandehosformoberoendeökat avom barnsmåmedarbetarläraredeharutbildningssystemet somsvenska

isedanminskarDenutbildning.metodisk om-ochpedagogisklängst
Välnivå.sekundärtillprimärfrån uppesystemnivå,ökandemedfång

formellsaknarvanligenlärarehögskolansvifinnernivå somtertiärpå
åldermålgruppensundervisningsuppgifter. Oavsettför sinautbildning

distansutbildning,vidcentralaformfrågoralltidkaraktär ärstoffetsoch
kapitlen.föregåendedeiframgåtthatordedetta

kunskaperblandbehövs annatförberedas omskallutbildningenNär
självaInförkapitel 6.1.diskuterades iplaneringsmodellersådana som

kräverundervisningenochframläromedelskall tas omundervisningen
ställerGenomförandetkonstrueras.utvecklas,dettabehöverteknikstöd

för-ochimprovisationsförrnågastuderande,till deanpassningpåkrav
undervisningen.iutnyttjasteknikerochläromedelde somståelse av
undervisningenutvärderingochuppföljninggenomförd avvälFör

studerandesdefångarhurkunskaper uppbland manannatkrävs om
själv-arbetsled finnsdessaallaIprovkonstruktion.ochsynpunkter om

skall be-undervisningenstoffdetpå kompetens somkravetklart om
plane-kunskaperämneskunskaper, omfrågaintehandla. Det är omen

miljöertekniskakonstruktionellerläromedelsutveckling avring, om det-alltdistansutbildning ärmedsambandiBehovetundervisning.för
ta.

omfat-såansvariga ärhoskompetensenidjupochbreddpåKravet
Fleralärare.uppgift förfrågablikansällan endet enomtande att mera

distansut-förvarandras atttillkunskapersinaadderabehöverpersoner
möjlig.skalbildning vara
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ochstoffstuderande,mellanMötet6

lärare

lärandetförförutsättningarskapaAtt6.1

lärandetförförutsättningUndervisningl som

desammagrundproblem oavsettpedagogiska ärUndervisningens om
Informationfysiskaeller möten.distanspågenomförs omden genom

bear-olika visoch påtillgängligskallfenomenfysiska görasochidéer
2.figurillustrerasförloppkunskap. Dettatillbetas av

kanbeskrivningarochförloppbeskrivbartenkeltingetLärandet är
grund-infallsvinklar. Enmotsägelsefullaemellanåtmångafrångöras

arbeteförenas ioch lärare motstuderandefallallainnebär i attsats
dem,mellansamspeletinträffar ilärandetochmål attgemensamma

andra.studerande ochdenmellaneller
dethandlarperspektivstuderandesdenbeskrivslärandet omOm ur

det timmarinnebärVanligeninformation.delförstai tastegettatt av
källorolikafrånInformationlästa.detstruktureringochläsning avav

iskall integrerasInformationensmältas.ochocksåskall vägas samman
ochbegreppförståelseiresulteraochtillkännerredan avannat man

tillämpningar.olikaikannåttförståelse prövassammanhang. Den man
ska inne-skeenden. Dendessastödjauppgift ärUndervisningens att

studerandedenochtillgängligt atteller görsstoffbära presenterasatt
ocksåbörUndervisningeninformationen.struktureringmedstödfår av

ochsmältamedstöd i attstuderandedeninnebära processenatt ges
olikaiförståelsesinmedochstoffet pröva sam-attdetintegrera nya

manhang.
då förut-inträffaskalllärandetdilemma ärDistansutbildningens att

från deskildaväsentligtsidafrån lärarensstöd ärdettaförsättningarna
förutsättningarDeundervisning.traditionellvidråderförhållanden som

sak-samtidighet,ochfysisk närvaroklassrummetsamspelför ger,som
läran-stödjersamspel,distansundervisningen. Dettaivanligen somnas

kanomgivning,hennesstuderande ochmellan denutvecklingochde
interaktion.benämnas

81 kapitelFigur 2 i
1996.Larssoninspireratshar32 undervisningochstudierbeskriva avSättet att
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Undervisningsprocess Studieprocess

Förmedling Presentation stoff stöd Lyssna, läsa, struktureraav
för strukturering

Interaktion Stöd för smältning, integ- Srnälta, integrera, nå for-
ration och tillämpning ståelse, tillämpa

Figur Två inslag undervisningi och studier

Vi kan alltså utskilja två huvudfenomen båda förutsättningarsom ger
för lärandet, informationsgivningen/förrnedlingen och interaktionen.
Fenomenen har olika innehåll för läraren och den lärande, syftet ärmen

bakgrundMot detgemensamt. förts blir in-av resonemang som ovan
teraktionen undervisningens kämaktivitet.

l Interaktion

Moore har diskuterat olika interaktiontre vidtyper distansunder-av
visning. förstaDe två innebär studerande interageraratt med läraren,en
respektive med andra studerande. Två olika kategorier av personer
medverkar således vid studierna och underlättar lärandet. tredjeDen

har med den studerandestypen göraatt samspel med det direkta kurs-
innehållet, så det i någon form läromedel.representerats Densom av
studerande informerar sig och för inre innehållet,ett resonemang om
med eller stöd.utan yttre

Ytterligare fonn interaktion har studerats och diskuteratsen av un-
der år. Denna handlar den studerandes samspel med läro-senare om
medlens alltså inte med innehålletyttre, i dem, med den bakomutan yta
vilken innehållet ligger. Interaktionen berör struktur och grafiska pre-
sentationssätt läromedlen,i den bild dent.ex. studerandemöter påsom
dataskärmen hon skall arbeta mednär databas. Till detta återkommeren
jag i avsnitt 7.2.

3‘Bååt har i sin genomgång pedagogiska teorier och deras rele-av
för distansutbildning analyserat vikten olika stöd förvans typerav av

den lärande. Han pekar särskilt betydelsen individualiseraut attav
handledningen, skapa personligtatt och förhållandeett mellangott
handledare och studerande och följa hur den förståelseatt ut-senares
vecklas. Det också viktigtär kommentera framsteg ochatt misstag.

83Moore 1989.
84 Bååth 1984.
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empiriskadepåinteraktionkringreflektionersinagrundatWillénsshar
Hennesuniversitet.svenskaviddistansutbildninggjorthonstudier av

lyckasskullestuderandeförhindren attde störstaiakttagelse attvar
visadedata attHennesåterkopplingen.ibristerilågstudiermed sina

analysenochtolkningenkursinnehållet,diskuterabehövdestudenterna
till-olikaheltviduppstodbehovsådanaocksåvisade attHondetta.av

studerande.olikaförfällen
introducerade1980-taletarbeten frånuppmärksammadenågraI

medlyfteFörfattarenkonversation.didaktiskbegreppetHolmberg
samspeletikvalitetviktigempatiframbegreppdettahjälp som enav

utreddefrämstförfattarenDetomgivningen.ochstuderandedenmellan
dentillnärhetskapaskulleläromedlenimed hurhade göraatt man

Studiersärskildapå sätt. genom-utforma texterstuderande attgenom
relationergodaochvikten näraocksådemonstreradeNorge avförda i

egenstuderandedefickdessahandledare. I enochstuderandemellan
effekter stu-Dekurser.fleradem manföljdehandledare genomsom

kvarstannadestuderandedeomfattningvilkeniblandderade annatvar
dessabådaiUtfallettill kurserna.attityderderas varochutbildningeni

handled-därverksamhetmedjämförelseipositivt,myckethänseenden
betydelsenförbeläggYtterligare avettordnad på sätt.annatningen var visats.harundervisningeniemotionella komponentertillhänsyntaatt

distansutbildningsinstitu-vid 197verksamhetenföljdeForskarna upp
"leamerbenärnndedeegenskapfannoch attvärlden övertioner en
medkorreleradpositivt genom-organisationernahosfriendliness var

kurserna.iströmningen
utifrån åt-interaktionaspekterolikabeskrivasåledes avkanMan

platsermeddimensionsocialochfysiskEndimensioner.tvåminstone
interage-och attinteraktionenförsammanhang personerocheller rum

innehållet inter-ibeskriverdimensionpsykologiskochmed somenra
Denkontext.interaktionens sva-dimensionen rörförstaDenaktionen.

interaktionen ägervilkaellervadmedoch somfråganpå varomrar fråganpåochinteraktionen omiinnehållet svararandra rörDenrum.
handlarinteraktionenvad om.

85 1981.Willén
86 1989.1983,Holmberg
87 1985.Rekkedal

1988.88 HolmbergochGraff
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6.1.3 Rum och sammanhang för interaktionen

I de definitioner distansutbildningen av diskuteradesav isom rappor-
inledning skiljertens självinitierat ochut på handman genomförtegen

lärande från distansutbildning. Att helt på hand arbeta medegen
självinstruerande material betraktas således inte distansutbildning.som
För distansstuderandeatt måste tillhöravara studieorgani-en person en
sation. Denna skall sörja för goda studiebetingelser skapaattgenom
och integrera handlingar i sin undervisning understödjer lärandet.som
Sådana kan byggas in läromedeli eller tillskapas formi olika stöd-av
jande system.

Denna tankegång fördes också fram Holmberg han diskute-närav
rade sitt begreppdidaktisk konversation Han menade det viktigtatt är

utforma i läromedlenatt texterna så de skapar känslaatt närheten av
mellan den studerande och läraren. skallDe simulera relation.en

Flera forskare har ordetanvänt transaktion för de förlopp skallsom
inträffa vid lärandet. Under slutet 1980-talet presenteradeav t.ex.
Moore sin teori transactional distance, teori med hjälpom deen vars
handlingar måste planeras och genomföras för överbryggasom att av-
stånd kan förstås. Han avsåg med avstånd inte distans i tid och rum,

visade på vidareutan sammanhangett där graden studerandeauto-av
nomi och formerna för dialog och kursstruktur den transaktio-angav
nella distansen. Därigenom visade han på komplexiteten i relationerna
mellan studerande och den organisation skallen stödja henne.som
Även Garrison utnyttjar transaktion fortermen beskriva och dis-att
kutera skapandet de nödvändiga relationerna mellan lärare, stude-av
rande och kursinnehäll.

Det samspel studerande har med sina lärare och studiekamrateren
påäger något kanvi kalla den formellarum Med formellsom arenan.

här således interaktionen skallatt planerad,avses understödd ochvara
övervakad organisation förär ansvarig utbildningen.av en som

Tre kategorier interaktion förekommer på den formellaav arenan.
förstaDen handlar interaktion mellan den studerande och olikaom lä-

romedel, böcker, laborationsmaterial, ljudband. Densom andra katego-
rin sådanautgörs interaktioner äger mellan denav studerandesom rum
och olika företrädare för utbildningsorganisationen, lärare, studie-t.ex.
vägledare och administrativ personal. Den tredje växelspeletrör mellan

39 Keegan 1993.
90 Keegan 1993.
91 Holmberg 1988.
92 Moore 1993b.
93 Garrison 1989.
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för dessamedstuderande. Gemensamt treoch hennesstuderandeden
konsekvenstillkomnadeinteraktion ärärkategorier att avsom enav

utvecklatsharLäromedelåtgärder.olikautbildningsorganisationens
studievägle-handledare,lärareform,ellerdistribuerats ioch annanen
organisationdenundervisningsuppdragoch givitsanställtshardare av

olikagjorthardennaochdistansutbildningen även ar-arrangerarsom
andraMedstuderande.mellan desamarbeteskapaför attrangemang

formellbyggtsituationer,fält ochskapatanordnarenharord enupp
interaktionen.förarena

hemmeniflyttas inaktiviteteroftainnebärDistansundervisning att
dekolonialiserarutbildningsanordnarna stu-arbetsplatsen,tilleller att

lärar-/studerandeinter-förskapaFörnärmiljöer.derandes att rum
ochlärarenmellanmöjligtbryggaeffektivsåskapasaktionen somen

virtuelladetklassrummet,förlängdadettalarstuderande. Manden om
dennårUndervisningsorganisationen stu-liknande.ellerklassrummet

utstakadeföljeremellandemsamspelethonvarhelstderande är, men
Även fysisktfallenhäri de ägerinteraktionenkändaväloch vägar. om

deinträffararbetsplats,denneseller påstuderandedenhoshemmarum
anordnatsaktiviteter ut-Detformella ärdenpå avändå somarenan.

bildningsorganisationen.
tillklassrummensträckaförsökensig utföreställa attkan attMan
fåkunnabordestuderandedefysisktmiljöerandra näraellerhemmen

stude-denkringVärldenutbildningar.formaförkonsekvenser sättet att
idock skettharundervisningen. Dettaiutnyttjaskunnaskullerande

påtankenNationoch attomfattning. Evansbegränsadmycket menar
och kon-lärarinitieradedär aktiviteterna ärklassrummetförlängdadet
möjlighe-didaktiskaochpedagogiskadesåtankenlåsertrollerade, att

försummas.närmiljöstuderandesdeniliggerter som
expli-intenärmiljö påsinistuderande interagerar somarenaDe en

vil-sammanhang idistansutbildning. Delitteraturenidiskuterascit om
individenstillbidragviktigakanverkarochleverstuderandeka den ge

stöd.värdefullt Dettastuderande kandenochlärande nära gepersoner
denrimligtoch det attantaattinformella ärdenkallaskan arenanrum

formelladenutbildningenutfalletföravgörandesåvälkan somavvara
arenan.

detta. Dekommenteratframgåttharibid.NationochEvans som
säger att

students,andteachersbetweenencouraged justshould be notdialogue
.. self-tutorialstudy-groups,themselvesstudentsalso between groups,but

94 1989.och NationEvans
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help networks etc. and between them and those in the social wit-context
hin which they live and work. 39

Även Baynton påtalar i artikel studerande interagerar medatt andraen
och stoff det anvisas utbildningsanordnaren.änannatpersoner som av

Hon exempel och bibliotek.nämner expertersom egna
Huvuddelen tiden under distanskurs tillbringar den studerandeav en

i sin kontext, i hem,sitt på arbetet, blandnära finnsHär käns-vänner.
lomässiga bindningar, lösningen på många de praktiska problemenav
relaterade till studierna och kanske eller familjäven med studie-vänner
erfarenheter betydelse. denPå informella finns kanske denav arenan
eller de kan den studerande bekräftelse framgångarpå ochsom ut-ge
veckling. studie därI kortutbildade kvinnor lyckats ien en grupp som

distanskurs följdes återfanns många de faktorer kundeen upp, av som
förklara deras framgång denpå informella arenan.

6.1.4 Innehåll i interaktionen

artiklar och böckerI distansutbildning omfattande belysningom ges av
vad samspelet mellan den studerande och andra aktörer skall innehålla
för leda till lärande. Interaktionen här innehållatt ochtre sortersges

och dessa kan återfinnas såväl på den formellavart ett på denav som
informella arenan.

förstaDen innehåll i interaktionen handlingar skalltypen ärav som
förståelsenstödja det skall läras, den kognitiva utvecklingen.av som

direktEn denöversättning engelska för detta akademiskttermen ärav
stöd. De handlingar hör till det akademiska stödet lektionerär t.ex.som

handledning och återkoppling. När distanslärarensamt att ringerge
den studerande för förklara något eller deltar i diskussionattupp en

med studenter så han således akademiskt Garrisonstöd.en grupp ger
talar detta han formulerar sig kring det han kallarnär "educationalom
transactions. vi här behandlarDet innehållslig, kognitiv di-som en
mension innebär den studerande tillsammans med någonatt annan pe-

stoffet, egentligen förhandlar om innebördennetrerar i det. stude-Den
rande lyssnar till, granskar, ifrågasätter olika uppfattningar fö-om en
reteelse och kommer sin diskussion med medstuderande, läraregenom
eller andra fram till ställningstaganden relativt företeelsen.egna

95 1992.Baynton
96 Holmberg Emmoth 1994.
97 Hiola och Moss, 1989; Ross, 1990; Garland, 1993.
98 Garrison 1989.
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ochstudiekarnraterallt lärare,framfördetformella ärdenPå arenan
informellaPå deninnehåll.kognitivtmedinteragerar ettläromedel som

lokaladetpånågonellerkännernågonarbetskamrater,kan manarenan
dialogpart.fungeramåhändabiblioteket som

kringpraktiska domänen ut-deninnehållsaspekten rörandraDen
förhållan-härinteraktionenInnehållet i rörundervisning.ochbildning

medanbarnenhandskallmed ta manharden göra omatt somvemsom
fårhurstuderar,intygskriver attut ett manstuderar, manomsomvem

skall bliförkrävsvadoch attClass-programFirstsitt manigång som
formelladentillTallman hänför dettakurs. ge-godkänd på arenanen

betydelsenvisarsupport. Haninstitutional attdet avkallaattnom
kogni-detbetydelsenväl såinformationpraktiska är stor avdenna som

diskuteratLester°° ocksåharkurs.iframgångnåförstödettiva att en
till destuderandedeintroduceraviktenpåpekar attoch handetta av

enligt honomaspekt är attviktigEnhjälpsystemen. un-administrativa
utbildningsanordnaren.medkontakthastuderandedeför attderlätta

ad-denkursträffarvid presenteraviktigtbland attdärför annatDet är
dettaaspektviktigstudievägledama. Enochpersonalen avministrativa

utbild-för sinplanerlångsiktigamedstuderandedehjälpaockså attär
iutbildningssystemetorienteringarstudieovanadeochning omatt ge

vidare.‘°såochförväntningarregler,stort om- administrati-dehänvisardistansutbildningÄven litteraturen omom
härdetfrågor rörkanformella äventill denfrågorna somarenan,va

admi-Lärare,domän.studieorganisatörensutanförhanterasområdet
betydelsenaturligtvisstudiehandböcker har storochpersonalnistrativ

ellermångauppkomma,kanproblem svarendelösa avför menatt som
eller iarbetskamrathosfinnaskanproblemen ävenpålösningarna en

hemmet.
didaktis-denarbeten diskuteratradlångiHolmbergBörjeNär en

hanemotionell komponentfört inhanhar somkonversationenka en
i läro-Han texterundervisningen. attförbetydelsehar menarmenar

ochläraremellansamtalsimulerarform ettskall hamedlen somen
skallstuderandedirekt.och DenenkeltskallSpråketstuderande. vara

där.upplevasskalllärarenmed utan varasig textenkännainte ensam
ochtelekonferenserhosfunktionenstuderatGarrison somhar ser

de läm-interaktionsocialfördetdem,värde hos somutrymmestortett
tillchansoch fånärhetupplevastuderandeÖver dekantelefonennar.

99 1994.Tallman
10° 1993.Lester
101 1992.och FageBrindley

från 1982.tidiga102 de ärciterade,redanFlera ettär av
103 1990.Garrison
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kommentarer. De kanspontana stödja varandra utdela be-attgenom
Liknande möjligheterröm. lyfts fram dem utnyttjar datorkonfe-av som

i sin undervisning.renssystem I underkonferenser, coffee sh0ps0ch
chattar, för de studerande dialoger med varandra ofta emotio-ärsom
nellt präglade och kan verka stödjande och uppmuntrande.som

Den tredje innehållsliga aspekten interaktion det emotionellarörav
fält diskuterats Vänlig i undervisningen ochton vänligtsom ovan. ett
bemötande den studerande harnär kontakt med undervisningsorganisa-
tionen exempel på detta.utgör Att och bekräftelseuppmuntran på att

utvecklas andra exempel.är Hit hör sannolikt ocksåman möjligheten
få känna samhörighetatt med och i den diskuteraatt ävenen grupp an-

kursinnehåll. åän F studier hittillsnat dennarör interaktion ochtyp av
dess betydelse för studerande med litenatt t.ex. studier skavana av
kunna klara sin studiesituation. finnsDet goda skäl justav att anta att
den emotionellt färgade interaktionen kan avgörande för främstvara

studenters möjligheter nå studieframgång.attovana

6.1.5 Definition interaktionav

definitionEn begreppet interaktion kan byggas utifrån dennaav upp
översikt tidigare arbeten. Den fokuserar relationsaspekter, inte tek-av
nik, och den inriktas interaktionen sker,mot medatt vilka denange var
sker och med vilket innehåll den sker.

Interaktion således sammanfattningsbegreppetär för de handlingar
presentation och förmedlingutöver stoff skapar förutsättningarsom av

och stöd för lärandet. Dessa handlingar försiggår någonstans, tillsam-
med eller flera aktörer och de kan ha olika innehåll. Interak-mans en

kantion inträffa de olika aktörernanär närvarande iär ochsamma rum
vid tidpunkt eller de skilda åt inär och tid.ärsamma rum

Interaktionen kan således ske i real tid eller med fördröjning. När
aktörerna rumsligt skilda ellerär interaktionen skernär med tidsmässig
fördröjning krävs olika tekniska lösningar för överbrygga tid ochatt

Tekniken erbjuder verktyg, kanal för interaktionen.ettrum. en
Sammanhanget där interaktionen sker kan formelltäven vara orga-

niserat eller infonnellt. Med formellt sammanhangett utbild-attavses
ningsorganisatören skapat omgivning för den studerandes interak-en
tion. Med informellt de sammanhang finns, uppstår elleravses som
skapas den lärande utbildningsorganistörensrunt utan särskilda åtgär-
der.

104En studie Holmberg och Emmoth 1994 talar för detta.av
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distansundervisningenLäromedlen i6.2

sofistikerade lärome-intryckoftaskapastidskrifterochböcker attI av
distansutbildningen. Dettavanliga inom ärteknikavanceraddel med är

ochläromedeltrycktadominerarFortfarandebild.delvisendast en sann
denalltmerskriftligt,fortfarandekommunicera ävenär avsättet att om

förhål-datorer. Dettadistribueraskommunikationenskriftliga genom
tidigare idiskuteratsoch rapporten.lande har kommenterats

förproduceradestoff deviaförmedlingenskötsundervisningenI av
studiepro-ochundervisnings-sid där54,jämför figurläromedlen

ochböckervanligen istoffPresentationenanalyseras. görsavcessema
studiehandled-iellerböckernasikan liggastruktureringför texterstöd

studie-informationinnehållakanslag.olika Dessa ävenningar avav
simu-läromedelocksåfinns attkaraktär. Detadministrativ genomsom

bearbetningtill dennesbidrarstuderandedenmeddialoglera aven
programerade läro-kallade1960-talets såvidliknaskanstoffet. Dessa

avancerade simu-Andra tillåterCD-ROM.1990-taletsmedel eller mer
förut-varieradeefteravpassadedialogermedinteraktion,leringar av

datorbase-vissaexempelvismedgerstuderande. Dettahos desättningar
dediskussionenfördjupaföljandeläromedel. skall detiVirade av

fonn.innehåll ochläromedlenspåaspekternapedagogiska
under-funktion icentralsamtalet hardidaktiskastödjandeDet en
sådandelaktig ibliHolmberg,enligtbör,studerandevisning. Den en

telefonsamtal, ividstudieorganisationen,medallaviddialog möten
för denstödjandeskallSamtaletpersonligavideller möten.brev vara

studierna. Dentakt iindividualiseradoch tillåtalärandestuderandes en
ochstudiematerialenbäddas in iocksåskallkonversationendidaktiska

undervisaren. Kon-ochstuderandedenmellansamtaldärmed simulera
skall haoch CD-ROMinslag idialoglikaVerserande tv-programtexter,

känslaochatmosfärtrevligförmedlaspråk,hålletpersonligt enett en
undervisningsorgani-ochstuderardenmellanpersonlig relation somav

förförutsättningargodasamtaldidaktisktstödjandesationen. Ett ger
studier-förmotivationtrivsel ochökadskapa störrelärandet attgenom

na.°7
arbetskrävan-läromedelkonversation i ärdidaktisk ettföra inAtt

stabvanligenlitteratureni ärredovisningardede. I per-en avgessom

Påläromedel.dessa105 fornågon svenskintehar mött termFörfattaren ännu
Learning Systems.Integratedvanligenkallas deengelska

106 1988.Holmberg
107 1988.Holmberg

uttrycketanvänder108 ställen i attpå flera ävenrefererats textenKeegan som
läromedlen.iundervisande aktiviteterintegrera
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med olika specialiteter involverade i sådant arbete. Kostna-ettsoner
derna blir därmed höga och mycket studerandeutan stora resurser per
krävs, för kostnadseffektivitet, läromedlen används under lång tidatt
och de utformas för grupper Det denna läromedelatt stora är typ av

möjliggör distansundervisning och skiljer denna frånutsom som annan
undervisning och distansstudier från andra studier.

Läroböcker, studiehandledningar och tryckt materialannat är som
de förekommandevanligast läromedlen förnämnts och strukture-att ge

information och för överbrygga avstånd mellan lärare och stude-attra
rande. Med ambitionen nå de pedagogiska kvaliteter diskuteratsatt som

har olika föreskrivande arbetsmodeller utvecklats. Denna in-ovan
riktning har kritik från flera forskare. Juler pekar i detmött samman-
hanget på dialog inbäddad i aldrig kan kompenseraatt texten en en
äkta dialog. kanDen dominera den studerande och henne tillgöra en

information,passiv istället för aktiv, ifrågasättandemottagare av en
dialog.i Möjligheter för studenten initiativ saknas ocksåpart att taen

och dialogen blir knappast utbyte idéer. Garrison för fram idéerett av
hämtade från konstruktivistiskt lärandeteori och inteatt textom menar
kan förmedla kunskap, den djupare förståelsen. Kunskap konsek-är en

socialt samspel. Social interaktion kan leda till lärande, intevens av
interaktion mellan och studerande.texten en

svaghet demonstrerasEn hos många läromedel där försöktsom man
integrera någon samspel med de studerande de belönartyp är att ettav
ytligt studierna.i Läromedlen tillämpar enkla förangrepssätt mönster
frågor och struktur kan exempelvisTextens demonstrera de frågorsvar.

skall komma och lämpliga kan finnas lätt tillgängliga i texten.som svar
Detta studerande till spel- eller lekbeteende och degör att tar ett egent-
liga avsiktema läromedlet skyms.‘i Konsekvensen blir mångaatt stu-
derande ytinlämingfsig observerad effektEnägnar attannan av

utvikningar, frågesekvenser och liknande i studerandegöra ärtexter att
helt enkelt hoppar dessa invitationer till samspel. iöver De texterna
inbäddade kanaktiviteterna upplevas splittrande för läsningen ellersom
för då.svåra delta i justatt

109 1986, 1990.Keegan
O BååthSe bland andra 1994, Wright Conroy 1988, Holstein 1992.
l Juler 1990.
z Garrison 1993.
3 Perkins 1991.
4 England 1987, Marland 1990.et
5 Marland 1992, Nordink Naidu 1994.et
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kritiken ändå den levereratscentrala Garri-Den ärmest som av
son, de förplanerade och paketerade läromedlen inteattmenarsom

utifrån tidigarestuderande möjligheter lärandet sinade att startager
uttryck för behavioristisk kunskaps-dekunskaper. Han ärattmenar en

ytinlärning. kan möjligen fungera stoffetoch de leder till De närattsyn
till liten hjälp för nå förståelse komp-okomplicerat, de ärär att avmen

följandehar uttryckt detta pålexa sammanhang. Han sätt:

Collaborativethe negotiation of learning goals,Little opportunity exists for
learners responsibility for constructingdecisions, forlearning to assumeor
based their knowledgeselves, previousmeaning for them structures.upon

200

läromedelproblem ligger dock förkastadessa inte iLösningen på att
framhålls flera forskaresimulerade dialoger.innehåller Detta avsom

bra.‘läromedelutformade och använda dessaområdet.inom Rätt är
emellertidinbäddade kommunikationen behöverdenhanteraSätten att

istället för den ochstödjer studieprocessensådan den störaattattvara
tryckta läro-lärande och inte ytinlärning.befrämjar djupt Dedenatt

bör hahandledande lärare och dessakompletteras medmedlen behöver
läromedlen. motsvarande börPåpåverkamöjlighet sättensätt attatt

aktuella kunskaperläromedlen bygga påinnehåll och istrukturera text
begreppsbildningl studieuppgifter böroch iochlärstilar textenom

genomför handlingar på arbetet, istuderande olikadeninnebära att
kamrater. stude-Textrnaterialet, denmedtillsammanshemmet eller

samspela.vardagsmiljö kommer dårande och hennes att
liknande läromedelstudiehandledningar ochAllt fler görs numera

för detta,de engelskabrukar utnyttjadatorbaserade. Man termema
Assisted LearningellerAssisted Instruction CAI ComputerComputer

samtidigtoch möjligheternahos datorernaCAL. Kapaciteten att ut-
med distan-de starkt utvecklat arbetetljud och bildnyttja gör atttext,

datorbaseradedet sammanhangetviktig faktor isundervisning. En är att
studiehandled-aktuella. Förändringar i trycktakan hållasläromedel lätt

och medanomfattande arbetekräver insatsningar an-av pengar,en
enkla.datormiljöernaipassningar är

116 1993.Garrison
117 1994.Kember
118 1991.Haughey
119 Bernard 1992.Naidu
12° 1994.Joughin Johnston

3 18-H28
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pedagogiskaDe grundproblemen kring läromedel i distansundervis-
dockning i desamma för tryckta för datoriseradeär lärome-stort som

del.

6.3 Att överbrygga distans

6.3.1 Olika varianter tekniskt stödav

Tekniskt stöd, eller vissa lagra och distribuera förmed-sätt attsnarare
ling och interaktion, de nödvändiga förutsättningarna förär di-en av
stansundervisningf Sådana tekniker har givits utbild-istort utrymme

arbetarningssystemen single mode, medan de betydligtägnatssom
mindre uppmärksamhet i institutioner arbetar dual mode. littera-Isom

distansutbildning det tekniska stödet.turen avsevärt utrymmeom ges
Ofta beskrivs utvecklingssekvens med generationer tekniker, Vil-en av
ket kan intrycket något något gammalt, ellerersätteratt nytt attge en
nyintroducerad teknik överlägsen äldre praktikenI det dockär ären

så tekniker vidgats åren. Teknikemaöveratt reportoarensnarare av
kompletterar oftare de kompenserar varandra.än

Teknikema för distribution stoff och dialog väl kända för deärav
flesta och skall omfattandeinte beskrivning dettai sammanhang.ges en

det följ ande kortaI endast karaktäriseringar för framhålla vissagörs att
likheter och skillnader.

Handskriven eller tryckt distribueras med eller viatext postsom
bokhandel har bruk sedan länge.varit i den enda teknikDet de tidi-var

korrespondensinstituten kunde utnyttja. Materialet sänds frånutga en
till geografisktcentral plats spridda studerande. Ofta sker interaktionen

mellan läraren och enskilda studerande förmedling och interaktion-
mångaÃfrån tillgår den studerande fri-Detta måttett storten ger av

het. dessa tekniker främstBegränsningarna i de långsamma ochär äratt
de studerande kan ha svårt kommunicera med varandra.att att

och television lagrar ljudRadio respektive ljud och bilder och har
hittills via eller kablar.i Ljudband och videobandsäntsmest ut etern
har lagringsmöjligheter, distribueras distansundervis-isamma men
ningssammanhang liksom skrivet material vanligen Ljud ochpost.per
videoband förmedlakan stoff från till många, kan endast simu-en men
lera interaktion. kunna användasFör i egentlig undervisning, såatt som
begreppet behandlats denna framställning,i dessamåste tekniker

121Lundberg 1993 översikt problematiken.överger en
22 Kritik har bland Ljosåframförts 1993 och Rekkedal Søby 1993.annat av
123Tuckey 1993.
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interaktion, exempelvis skriventillåtermed andrakompletteras som
låst de stude-och kabeldistributionHittills harform brev.i eter-text av
bevarat dendistribuerade medmedan bandrande tid ochi postrum,

henne.och detmöjlighet studeradistansstuderandes när passatatt var
har allatelekommunikationervideokonferenser och övrigaTelefon,

har. kan användastidigare kategorierna Dede tvåde möjligheter som
förlagringsforrnemainteraktion. olikaoch tillåter Deför förmedling

skickas t.ex.ibild, kan distribueras.ljud och Textinformation, text,
form videokon-telefonkonferenser och ljud-bild ifax, ljud iform avav

studerandetekniker kan lärarendessaferenser. Genom möta en grupp
och de studerande kanmed dem ochistället för kommuniceraatt en,en

Även begrän-tekniker, fax undantaget,dessamed varandra.interagera
tid ochstuderandes frihet ide rum.sar

förhöghastighetsnäten dist-ljud och bilder,Digitaliseringen text,av
sådana signaleroch sändaredatorernaribution mottagaresamt avsom

Stoff kan för-distansundervisning.används iteknikännuär somen
ske mellan många,kommunikation kanoch bild ochljudmedlas i text,

digitala tekni-samtidigt ichattar.datorkonferenser eller Defördröjt i
korrespondenstelmi-fördelar de gamladesåledes mångaharkerna av

infor-distribueradessa möjligtdet viasamtidigtkerna hade, år attsom
volymerdetta i mycketlagringsfonner ochi fler störremation göraatt
teknikerhos dessaBegränsningarnatidigare.och mycket snabbare än

bristande förmågautbildningssystemensochfrämst lärarnasligger i att
digitalabristande vid dem. Denstuderandesoch deanvända dem i vana

förhållandevis1998tekniken är ännu ny.
formerdigitalautvecklats för lagrahartekniker text,Olika att av

deframställningenden härexempelvis CD-ROM. I äroch bilder,ljud
telmi-vill dessaoch videoband.böcker, ljud- Detmed sägajämförbara

stoff skall läras.strukturera detmånoch i någonförmedlaker kan som
funktionstuderande och kan fylladenfrihet tilllämnarDe stor samma

undervisningiochböcker görtv-program annansom
skillnader mellanutforskaihar investeratsAvsevärda attresurser

studiersådanaundervisning. Frågorna ianvänds ide rörteknikema när
lärandet. Kostnader,beträffandeuppkommervanligen vinsterom

teknikemarelaterade till självaimplikationerpraktiskatidsåtgång, är
till lärandeteknik lederdem. Frågoroch användningen merom enav

ochställda. Tekniken lagrings-felvanligen trans-ärän gerannanen
informationhurinformation. Detportmöjligheter är samman-gesav

‘Z4 1995.bland iolika varianter finns Batesylliga beskrivningarF annatav
125 avsnittetdetta finns i 6.1.diskussion kringFyllig
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hang och struktur lärandet och sådana frågor pedagogikavgör rörsom
forskareoch inte teknik. har uttrycktEtt detta på följande vis:par

There best instructional medium, there only good and bad tea-no are
chers. s. 278

6.3.2 Tekniken i undervisningen

Tekniska hjälpmedel behövs ibland för skapa möjligheter för kommu-att
nikation undervisning, de måste välj ochi i användningsättasutmen as
utifrån pedagogiska överväganden. berörs bland andra DickDetta av
1991

..theory-based instructional for multimedia have keptstrategies systems not
the technology has driven the applications with theoryInpace. essence,

nowhere be found 43.to

på leverera information skymmer emellanåt uppgiftenKoncentration att
kontrolle-stödja lärandet. Klassrummet, med lärare ochatt styrsomen

infoimationsgivning till studerande, verkar kraftfullutgöra meta-rar en
och den präglar mycket den distansunder-for för undervisning även av

idag. första de blockerande tankemodel-utvecklasvisning Den avsom
klassrum distansundervis-således tanken på återskapa ilema är att ett

då låsasoch studeranderoller kan i gamlaningen. Lärar- mönster.
vid bänken ochskolsystem där vi varit sitta iiUppvuxna attvana se

eller datorns bildskärm läraren stårframåt, representerar tv-rutan som
talar till Emellanåt får klassen på film.bakom kateder ochsin oss. se

filmade inslagspännande och viktig information i formIntressant, av
också det i det gamla klassrummet. Mångadyker på monitom, somupp

flyttastuderande har svårt in i det seminarierumde ännu att somav
och i seminarierummet, sig i dis-datorn kan att, engagera envara som

filmen eller lärarens undervisning. Planerare och lärarekussion serav
för förtroliga samtalet,datormiljön platsen detinte som som annars

eller påsker vid bänken rasten.nere
videokonferenserErfarenheten arbeta med telefon- och äratt om-av

fattande. styrka hos dessa tekniker de i sitt funktionssätt starktEn är att
flesta vid från undervisning. studerande ochliknar det de ärossav vana

därför använda undervisning- och studiestilar deläare kan samma som
göra möjlighet till interaktion mellan studerandebrukar De ävenger

126 1984.Shaw Taylor
127 1991.Simpsson et
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studerande mellan studerande och lärare. praktikenmellan Isamtsamt
ofta läraren den dominerar och initiativsig dockvisar tarsom somvara

stude-dessa medier. riktar sig till kollektivettill interaktion via Hon av
till olika platser.för till enskilda eller studiegrupper pårande, istället

lämnat de goda arbetsformer dehar visat lärareFlera studier att som
konferenstekniker. videokon-de utnyttjat Itillämpat i klassrummet, när

direktvisionm lärare föreläsa, instruk-ferenserm kanoch i man se ge
brukar föra medsamtal de sinaoch demonstrationer. Dettioner annars

sällan. uppföljningar visar sig lärarna dess-försvinner inte Istuderande
och de bedömer arbetetnöjda med arbetssättetoftautom somvara

efterfrågar möjligheter tillframgångsrika medan studenterna mera
studiekamraterna.‘ Teknikenmed lärarna ochdiskussion sätter t.ex.

studeran-kan in till lärarna och aktivaför många ringahurgränser som
försdetta den diskussionfrustrerade ochde kan bli ägnasöver som

har frågorstoffet, medan studerandegmppernasjälvafrämst åt även av
karaktärl konferensen avslutas, upphörstudieadministrativ När även

möjligheterstuderande har ingaställa frågor.möjligheterna Den attatt
har fle-personligt samtal efter lektionen. Härförfram till lärarengå ett

studiecentraf under-klassiskabetydelsen Denstudier påvisat avra
videokonfe-telefon- ellerha delats i två;visningsmiljön kan sägas upp

och kompletterandeoch frågestunderformella lektionermed enrensen
skolan.ungefär på iinformellt samtal,miljö för rastenett sommera

telefonkonferen-varandra vidstuderande inte kanlärare ochAtt se
lärarentill visuell interaktion. Närmöjligheternabegränsar använ-ser

bud-studerandehon hur deför föreläsa inteder mediet tar emotatt ser
framställningenisvårtskapet och det kan rättavvägaatt tempovara

koncent-det sig svårtstuderandes perspektiv har visatdeUr attvara
Oli-ögonkontakt saknas.eller kamratervad läraresig på säger närrera

erfarenhe-finns godaExempelvisvisuellt stöd harka prövats.typer av
telefonkonferenser medkombineraredovisade i litteraturen attter av

videobandmedstuderande eller medochfoton på lärare
förockså utnyttjasmedstuderande brukarlärare ochpåFoton att

viktigastekan varandra.gmppkänsla då deltagarna inte Detskapa se
för interaktion verkar dockmedietutnyttjarför skapaatt grupp somen

128 1992.Dallat et
129 1991.Dillon et
13° Chugh 1993.Kirby
131 1988.Barker Platten
132 Boak 1989.Kirby
133 McCleary 1989.1994, 1992, EganBiner Egan etet
134 1990, Schmidt 1994.1992, HansfordEgan etetet
135 Newby 1989.Howard 1990, Ritchie1993,Bruning Burgeet
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planering och ledning. Diskussionerna måste inrikt-vara noggrann ges
ochning organiseras så alla möjlighettempo kommasamt att attges

med samtaleni Studerande har svårt sig iatt yttrasom annars grup-
kan diskussionen sker på distans mycket aktiva.när till-Dettaper vara

med gedigen planering kan telekonferensema blirgöra attsammans en
jämlika motsvarande aktivitet seminarierumfiän Konferens-ettmer

styrka i relation till studier och lärande ligger självfalletsystemens i att
de möjligheter de till samspel utnyttjas aktivt alla. Genom deattger av
vanligen förutsätter studerandegrupp träffas plats liggeratt en en
också värde i älva dettaett möte.

När undervisningen utnyttjar nätverk och datorer det framför alltär
förhållande skiljer den kommunikation då blir möjlig frånett som som

tele- och videokonferenser. kanDen asynlcron. Hittills främstharvara
skrivna meddelanden i ökande omfattninganvänts, använts ävenmen
tal och bild för samspelet datorerna.via Kommunikationen kan liksom i
tele- och videokonferenser ske synkront, i realtid.även

Sättet harinteragera visat sig ha många fördelar framför samspelatt
flestai realtid. studerande fårDe lika möjligheter delta diskus-iattmer

sionen del de traditionella betingelserna skalas bort. Stude-när en av
rande plats klassrummeti får denåt långsammetar storsom ge rum

i den asynkrona interaktionen får chans hinna formulera sig.attsom
finns för alla deltaDet i diskussionerna och därmedutrymme att pröva
tolkningarsina den information skall läras Hudfárg,in. utseen-av som

de, kännetecken på särgmppstillhörighet framträder mindre korn-om
munikationen textbaserad och påverkar därmed diskussionerna iär
mindre omfattning. Innehållet samspeleti får Flerastörreta utrymme.
forskare har påpekat förhållanden detta slag den studerandeatt av ger

makt och kontroll sina läroprocesser.övermer av egna
uppgifter blir understödja,Lärarens interaktionen ochatt uppmuntra

bidra till inrikta den kommentera och återkoppling.att att attgenom ge
Hennes inlägg kan också modeller för hur de skrivnautgöra texterna
kan vanliga klassrum lärarenI plats samtalet.i Klass-ut. tar storse
rumsforskningen brukar tala 2/3-regeln. Läraren står för 2/3 denom av
organiserade klassrumsinteraktionen. denAv resterande delen poj-tar
karna hand 2/3. Samtidigt har visat de studerande gång-attom man sex

ofta harså kontakt med sina kamrater med läraren.° dettaHuräner
fungerar i datorrniljöema varierar naturligtvis starkt. studerandeak-Att

136 Howard 1990,Burge Gunawardena 1992, Schmidt 1994.et
137Fulford Zhang 1993, Kirby Chugh 1992, Pugliese 1994.
138Jämför däravsnitt 8.2 viss motsägande information presenteras.
139 1992,Boston Davie 1988, Davie Wells 1991, Harasim 1986.
14° Granström 1992.
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högre i klassrum verkar dock de flesta studier pekativiteten långt änär
till har berörts Ytterligare för-Flera orsakerna detta tidigare.på. enav

kan under dygnets allafaktor de studerande sigklarande är yttraatt
timmar

till användningen datorer och för interak-Problem kopplade nätav
tekniken har med be-främst hänföra till i sig. Detgårtion göraattatt
datorernas kapacitet och det praktiskaspridning datorer,gränsad av

kommunikation. Vadoch mjukvarorna förhandhavandet datorernaav
kvantitetsproblem.finns kvalitets- och Detsjälva samspeletgäller ett

aktivitet datorernasmycket eller för litet ikan förvara
särskilda krav.ställerinteragerajöer. Sättet att

skrivnakonferenssystemen bygger på med-datorbaseradedeI som
kroppsspråkfärg, ansiktsuttryck och sig-delanden saknas röstens som

varandra. skall bära allmed Texternanaler till dem interagerarsom
omfattande sammanhangnedtecknade ordinformation. Hastigt utan

nyansfattig. Vanligakan blioch kommunikationenkan misstolkas
dialogere-mailförvandlas till eldfängdakansamtal i undervisning

och forskningundervisningssammanhangproblematik iDenna är ny
vilka konsekvenser det fårstuderande ochuppfattashur detta avom

gradfram ökandeiväxer
redovisningamam erfarenheter demonstreras,internationelladeI av

samspelet i undervis-flera beredda delta iframgått är attattovan,som
telekonferenserden bedrivsdatormiljö iden ligger iningen än närnär

inlägg helstde studerande kaneller klassrum. Genomi göra näratt som
antalet inlägg blikommunikationen kanasynkronaparallellt i denoch

det kanfå överblick ochdärmed bli svårtkanmycket Det attstort.
datorkonferensen förtill ofta koppla sig istuderande attatt upppressa

medhänga
vid skrivaarbetsformendatormilj ochvidOvanan attön samt ovanan

studerande. Omfattandehämma vissakan sannoliktmeddelandenkorta

141 1992, Philips 1988.GunawardenaIpkin 1992,Davie et
142 Sproull 1992, Shea 1994.Kiesler
143 Empathy Templates.1996 The Abland Zimmer, B.översiktEn annat avges

vid LinköpingsVid TEMA-institutionenCollaborative learning.supporttoway
Kommunikation.del Seingår detta fenomen i TemastudierUniversitet som enav

www.liu.se/tema.exempelvis:
144 mycketdatoranvändning undervisning minst Detifor ärIntresset stort.sagt

området överväldi-publicerade undersökningar inomantalethar inneburit äratt
bra översikt med inriktningmycket kvalitet.arbetena ojämn Engande. Dock är av

skolanSalmon 1996 och kring i idistansutbildning i Nixon ITfinnsmot
Pedersen 1998.
145 1994.Burge
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från projekt."‘°erfarenheter detta redovisas DUKOM:s Om kommu-av
kallade chattar, det vill interaktionen i dato-nikationen sker i så säga

ställer det särskilda krav. snabbtgenomförs synkront, Man måstererna
tangentbordet och avläsa datorskärmen. Listan påkunna skriva på me-

kopplade tilldidaktiska problem datoranvändningen kantodiska och
element i undervisningen och arbets-lång. Datorema är ännugöras nya

utveckling.formerna underär
teknikutveckling fascinerar de flesta ochårensDe senaste av oss

olika dessamånga livets sammanhang.tekniken söker sig in i I gerav
för teknik introduce-roller redan bekanta Närden oftastvi är oss.som

generaliserat fått hand leve-har den någotundervisningeni tarats om
datorerernas hjälp har möjligheter-inforrnation. Med ävenranserna av

informationsmängder. Vi kallarsnabbt sökalyfts fram storaatt uppna
informationsteknik, vikti-stöd till undervisningen IT. Denockså detta
idag har tillgång till för undervis-hos teknikerna viegenskapengaste

de möjligheter till kommunika-dettaning dock inteär utan att att ger
relationsstédjande tekniker.informations-ochtion. De är
undervisningsscenarier. närundervis-Ett,figur 4I presenteras tre

förmedling med lärare ocheller skerinformationsgivningning, där stu-
Även kringbearbetningen eller interaktionenplats.derande på samma

samlade. Delar interaktio-huvudsakligen med aktörernastoffet sker av
eller konferenssystemtelefonhandledning igenomföraskan avsomnen

också stude-förlängda klassrum, hållerandra scenariot,skilda slag. Det
nå-stoff sker vanligensamlad. Förmedlingenrandegmppen genomav

liknande olika konferenssys-tv-föreläsning eller ochmediumgot som
tankenform därinteraktionen. Undervisningenförutnyttjastem ges en

undervisningen sänds in iklassrumsmiljö ävenär upprättaatt omen
genomförs studiecentrum. Detstuderande eller påhos denhemmet ett

dettadistansundervisning. Studierna ikallatscenariot har jagtredje är
det de första.rumsoberoende, vilket inte i tvåochtids- är

läromedel och interaktionenligger lagrad i olikastoffFörmedlingen av
stöd olika medier.medsker asynkront av

146Åström 1998.
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InteraktionFörmedling
samtal.-Direkta

handledningseminarium,Närundervisning
Direkta medierade samtal:Bok, föreläsning,beroendeStudier av
Telefonhandledning,lektion,tid och rum ..
videokonferens

..
samtal:Direkta

handledningseminarium,Förlängda klass-
samtal:Direkta medieradeBok, tv-foreläsning,rum

Telefonhandledning,lektion,beroendeStudier av ..
videokonferenstid och rum ..
Simulerade samtal:

inbyggd läromedel.Dialog iDistansundervisning
indirekta medierade:Bok, videoföre-rumsøbe-Tids- och

Datorkonferenser,samtal:läsning, CD-rom,roende studier
ljudbandfax,databas,

Kompensatoriska samtal:
cirkel, stödiMöten

jobbet familj..i

och interakläromedel vid förmedlingtekniker ochExempel påFigur
beroende tid ochstuderandedenundervisning görition avsom

tid ochoberoenderespektive rum.avrum

distansundervisningklassrum ochförlängda uppträ-Närundervisning,
verksamhetpraktiskavgränsade fenomen. Ivälder inte tre sersom

det slagbedömningMångasblandformer. gränserflera är att avman
situationoch vi gårlösaspåhärkonstruerats motvägär att enuppsom

arbetsformer ochgällermångfald vadpräglasutbildningeni avsom
flera distans-redan påNärundervisning ärvateknikstöd. vägär att av

former undervis-stöd allaTekniskt iarbeta.undervisningens sätt att av
ökade kravställer samtidigtstuderande ochförflexibilitetskaparning

och dess lärare.utbildningsorganisationernapå
inslag i under-beskriverantal begreppfigur 4I ettpresenteras som

samtalMed direktaför interaktion.till platssyftandevisningen att ge
och hand-seminarierderas lärare istuderande ochmellanmötenavses

teknikdär ingenreellahandlar alltsåledningssessioner. Det mötenom
teknikavstånd. någonför överbrygga Närbehöver utnyttjas utnytt-att

medieradekallats direktamötesform harför nå mötetjas att samma
kan exempel-sådanatekniker medger Detolikasamtal. Många möten.

telefongmppsamtal viaindividuell telefonhandledning,handlavis om
beskriver situationerbegreppenövrigavideokonferens. Deeller som
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innebär inget egentligt fysiskt inträffaratt mellanmöte studerande och
lärare. Med simulerade samtal de fall då dialog byggts in läro-iavses
medel. kanDet boktexter i konverserandeutgöras stil eller CD-av
ROM skivomas så kallade interaktiva inslag. När samspelet mellan
studerande och lärare reellt asynkront har det kallatsär indirektamen
medierade samtal. Man talar eller skriver till varandra har tidnär man
och möjlighet. datorkonferenser,I med hjälp fax eller exempelvisav
ljudband genomförs samtal med fördröjningviss mellan inslagen i
kommunikationen. Interaktion kring undervisningens innehåll och form
kan ske med andra läraren och studiekamratema.än Det innebär direkta

haroch i figuren kallats kompensatoriskamöten samtal. Studierna kan
exempelvis länkas till i cirkel på studieförbund.möten kanDeetten
också integreras i arbetsmiljön och den studerande kan få stöd av per-

där. de flesta fallI studiecentra dennautgör kompen-även typsoner av
satorisk miljö studierna.i

transaktionsperiod.Vi befinner i digitalaDe teknikerna påäross en
in i utbildningssystemen och kan alltmerväg sofistikerat utnyttjas för

undervisning och studier. Samtidigt har pedagogiska teorier läran-om
det vunnit gehör. Mycket dettai dockstår i opposition de flestasmot

tänka och i undervisningsätt och studier. Utbildningsansvari-att agera
lärare och studerande behöver tid och erfarenheter för omori-attga,

sig. transaktionEn skall ske från tankar på skolsituationerentera till
lärande integrerat i människors liv. Många talar detta själv-om som
klarheter. de sedanNär handlar skapas ändå traditionella kurser med
läraruppgifter förmedlare. Människor skolai i stället försätts attsom

förutsättningar för livslångt lärande. fleraI avseenden låg deettges
gamla korrespondensskolomas ambitioner stödja arbetet i studie-att
kammaren idealet integrera stöd till lärandetnärmare i människorsatt
liv dagens försök med teknikens hjälp förlängaän klassrummet.att Vi
måste vänja vid utbildningens uppgifter undervisa lä-att är attoss om
randet och för upptäckter och meningsskapande.att utrymme Dege
digitala teknikerna kommer kunna praktiska bidrag till detta.att ge
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idilemmanLärarnas7

distansundervisningen

innehåll i lärararbetetFörändrat7.1

den slav ledsagade barnen tillGrekland benämndesantikadetI som
arbete för pedagog. Idag harövervakade derasoch sedanskolan termen

begreppetbland medanvändsflera betydelser. Den synonymtannat
bild lärarens roll. Rolleninnebördengamlalärare. Den attavger en

denutbildningens värld och i meningenstuderande in iledsaga den att
för lärandet.förutsättningarskapa

med introduktio-förändrats i ochlärarrollenbrukar talaMan attom
till distansutbildning.och övergången Detteknik utbildninginen av

innebörd.har fortfarande Lärarensoriktigt, rollentycker jag är samma
utsträckninghandleda till lärande. iuppgift Detfrämsta är storär att

rollen hjälpaförändrats, inteuppgifterlärarensinnehållet i stu-attsom
kunskap.derande till

under-distansutbildning skallförändratsuppgifterna Ihar dåHur
tid och platsden studerandes villkor, påske påoch studiervisning som

utbildningenmed begreppetför henne. vilämpligast Avser attär ge
studerande på hennesöppenhetm denskall denså även mötamer av

henne.studietaktmöjlighet hålla denoch hennenivå att som passarge
i tidi-studiebetingelser krävs, visatsdessautvecklakunnaFör att som

tekniker föroch utnyttjandeplaneringomfattandekapitel, un-avgare
självklaraför lärareninteraktion.förmedling och Dendervisningens

medinnehåll, måste konkurreraundervisningensorienteringen mot en
lärarenform. Uppdragetpå undervisningensfokuseringlika viktig som

frånoch kräver insatserkompliceratsharkunde hanteratidigare ensam
flera.

med andra läraresamarbetaökad omfattningalltså imåsteLäraren
och dylikt.Studieadministration Denpå teknik,specialisteroch med

stället församarbeta iblirför lärarenutmaningen attatt ensamar-nya
de områdenbevandrad iför samarbetetbeta. måsteHon somvara mer

ochundervisningsplaneringkunskaperbesitter, haexperterna ommer
uppgifter förändras,teknik i undervisning. Lärarensutnyttjandet av

rollen densamma.ärmen
flesta organisatio-komplikation deinnebär isamarbetepåKrav en

olika idéer,Människorsfram det.kan inte tvingaFramför allt manner.

147 introducerades kapiteliLearningOpenBegreppet
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viljor och handla skall och något skall utvecklassätt att mötas nytt ge-
forskare studeratEn samarbete, Andy Hargreaves harmensamt. som

tagit svårigheterna med detta milcropolitiskt perspektiv. Hanettupp ur
har diskuterat samarbete och kollegialitet med skolans värld ut-som
gångspunkt, lärarens perspektiv. Liksom framställningeni i dennaur

han samarbete och kollegialitet nå högrerapport, väg attser som en
utbildningskvalitet och professionellt utveckla lärarna. dettaNäratt
samband blir uppenbart för utbildningens administratörer, han iser
skolans värld därsituationer, lärare eller mindre tvingas tillmer samar-
bete. administrativa strukturenDen i organisationen använder samar-
betstvång verktyg för implementera reformer, utveckla kursin-attsom
nehåll och driva på ökad utbildningseffektivitet.mot

lärareHargreaves i grund och botten inte ointresseradeatt ärmenar
förändringsarbete och samarbete. lärarsamarbetetNär påtvingas ochav

syftena uppfattas administrativa, glappuppstår mellan idéerettsom om
utbildning undervisning,och formuleringsarenan och den konkreta

realiseringsarenanwverksamheten, Om samarbetet däremot utgår från
lärarnas perspektiv, betoningen på studerandes lärande och lära-genom

undervisning, fair kollegialiteten helt innebörd.res en annan
läraryrkettradition har präglats självständighetAv ochav ensamar-

bete. därförkan svårt identifieraDet sig med den kollegialaattvara
rollen och dess krav. distansutbildning skallI läraren samarbetaäven
med har sin från andraexpertis områden undervisning.änpersoner som
Tiden för arbete tillsammans med andra vanligen mycket begränsadär
för bytalärare. perspektiv och sina kolleger ochAtt frånexperterse
andra områden produktiva krafter och få med tid, tillhörattsom nog
alltså de svårigheter måste övervinnas för utveckla samarabete.attsom

Samarbete byggas lärarnas avhandling"°måste på villkor. be-I en
skrivs grundskollärares uppfattningar kollegial samverkan. Läraresom
samverkan utvecklas på två skilda Påbjudet samarbete respekti-arenor.

kollegialt samarbete. Innebörden samarbetet skiljer sigspontantve av
åt i de två fallen. Vid påbjudet samarbete organisatoriska möjlig-ges
heter för samverkan och arbetar kring frågor ledningen väckt.man som
Vid kollegialt samarbete utvecklas arbetet kring frågorspontant som
lärarna valt ut.

diskuterar idealet dessaHargreaves i sammanhang. kallar detHan
kollaborativa kulturer.I sådana tenderar samarbetet att spontantvara
och frivilligt. utvecklingsinriktat,Det flexibelt tidi ochär samtrum
ofta oförutsägbart avseende resultat och effekter. finnsDess imotsats

148 1994.Hargreaves
149Lindensjö Lundgren 1986.
15° Ahlstrand 1995.



Undervisningen 751998:83SOU

samarbetetkollegialitet. Därpåtvingad ärkallarhanförhållanden som
inågotintroducerapåinriktat nyttochreglerat attadministrativtistället

fastlagt iocksåimp1ementations-orienterat. Det ärdetutbildningen, är
förutsägbartutsagda,klartdetpåförväntningarna ärtid och avse-rum

verkligacentralproblematikeffekter. Denna ärochresultatende om
inträffa.skallutbildningssystemolikaförändringar i

imaktförhållandenFörändrade7.2

undervisningen
tillbidradetkanförändrasundervisningenuppgifter ilärarnasNär

maktsfärer. Lä-och olikatraditionermellankonflikterochspänningar
skalllagingår ideautonomiiförlora attkan somsägas genomrarna

självaföriställetundervisning, attochutbildningför ansvaraansvara
idistans-liggerfrihet,studerandesdenideal kringhelheten. Deför som

stude-defrihet. Närsamtidigt lärarensbegränsaridé,undervisningens
ikanskeväljer,själva ävenplats detid ochpåstuderakunnaskallrande

ochundervisningenmåsteutgångspunkter,varierademedochtaktegen
lärarenlängreinteförhållanden. Det ärefter dessa somlärarna anpassas

studerande.dentaktpinnen,håller i utan snarare
autonomi.gradhögdemonstrerakan lärarennärundervisningI av

ochämneskunnandeutifrån lärarensoftastFörberedelsema görs ensam
finnsgenomförssedan stortundervisningenNärerfarenheter.hennes

planeringsar-delspontanitet. Enochimprovisationerför avutrymme
stunden.ikanbetet göras

måste iautonomi. HonilärarenförlorardistansundervisningVid
undervisningsplanerareochteknikexperterandra lärare,medsamarbete

samladeinvolveradesderesultatethelhet,till ärsig avsomenanpassa
vidrollframskjuten änfårformaspekterUndervisningenskunskap. mer

distansun-ställer vistuderandesärskilda kravDenärundervisningen.
uppfyllas.skalldervisning

di-implementeraförsökmisslyckade attmångaredovisaslitteraturenI
projektOmfattandeutbildningsmiljöer.traditionellaistansutbildning
inträf-förväntatsförändringardärförändringaringaresultera ikan

sannolikt iliggermisslyckandensådanatilldelförklaringviktigfa. En
idistans-måsteproblematik. Lärarenför dennaförståelsebristandeen

närundervis-har ivanligenmakt hondenavkall påundervisning göra

ning.
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Studiesituationen

lärandetförförutsättningarOlika8

studiervidVanan8.1

livetfortfarutbildning atttidigareomfattandemedPersoner genom
olikaunderstudiervidharDeutbildningskonsumenter. vanastoravara

siglämpararbetsmönstertillägnat sigdärigenomoch harformer som
distans-kanmindrestuderandedenbetingelser. Om ärskildaunder van
betonatkanskeskolgångtidigareproblem. Därinnebärastudierna

stude-självständigautbildningsformdennaiavkrävsosjälvständighet,
studi-förkrävaskanarbetsformerna attinskolning igedigenrande. En

väl.skall fungeraerna
vik-självfalletdetstudiervidaretill ärkortutbildade rekryterasNär

vuxenstuderande. Vuxnatillmetodisktutbildningentigt att anpassas
erfarenheter.tilldetrelateraoch kunnastoffetkänna igenbehöver egna

till denkopplingharstudierna närauppleva egnabehöver attDe en
problemsituationer.vardagensellerarbetettillexempelvisverkligheten,

förklaring.faktorer15 kanSexvuxnastuderarVarför somanges
kontakter,socialaskapa attbehovetmed attharförsta göraDen att av

andraDenfåkön, vänner.motsattandra, mötafå attmöta personer av
individen. Manpåförväntningaromvärldensmedharfaktorn göraatt

faktorntredjeråd.auktoritativt Denföljertill ettnågon sagtgör en,som
förmågautveckla sinönskanindividensaltruistiska attmotiv,visar mot

professionellaindividensfjärde ut-samhällsarbetet. Den rörbidra iatt
bibehållayrkesstatus,sitthöjakompetens,utveckla sinveckling, att

med indivi-harmotiv görabeskriver attfaktornfemtejobbet. Den som
kontraststår inågotvardagstristessen, görabryta attbehovdens omatt

driv-sammanfattarfaktornden sjätteSlutligenlivet.iövrigatill det
behovetochnyfikenhetindividens attmedharkrafter göra avattsom

allt-hörnågotsigläraglädjenförstudera iAtttillfredsställa denna. att
kategori.till dennaså

Patriciaföreträdare,namnkunnigavuxenpedagogikensEn merav
studerandetalarstuderande. HonCross beskrivithar typertre omav

ochMorstainmotiven.klassificerat151 ochbelyst dettaharstudierklassiskaFlera
ScaleParticipationEducationalskdetfrågebatteri,utvecklade1974 ettSmart

materialet.faktoranalyseradeochpådetanvändeEPS, stora grupper
152 1981.Cross
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kunskap kursen kan Detta således faktorerna och3 4som ge. avser
ovan. beskriverHon aktivitetsorienterade studerande, deltar försom

komma ifrån vardagen,att andramöta och sig med studier.vuxna roa
Detta således faktorerna 1 och 5 ovan. Den tredje kategorinavser är
de finner lust lärai sig. harDe önskanattsom en ren att veta,en om
känna till och lärandet. Dettaväxa således faktor 6 ity-genom avser
pologin ovan.

Flera andra kartläggningar har gjorts de individuella utbildnings-av
behoven. De i olika grad variationerär det refererats tillav som ovan.
Oftast handlar det behov speglar akademisk, yrkesinriktad,om som en
personlig eller social orientering. Ett behoven, det deni förstav som
refererade undersökningen betydelsefullt for demest vuxenstude-var
rande, har distansutbildning svårt tillfredsställa. Det gäller behovetatt

få andra, komma inatt möta i socialtatt sammanhang.ett När di-av
stansutbildning organiseras för öka den studerandes frihetatt i tid och

innebär det samtidigt traditionella undervisningssamman-attrum,
komster blir få.

I Sverige har flera utredningar de åren pekat på samhälletssenaste
behov enskilda utbildar sig. I arbetskraftenatt beräknas 850 000av

ha kortare formell utbildning tio år och de flestaän dempersoner av
kommer kvar i arbetslivet ytterligareatt eller årtion-ett ettvara par
den De kommande årens förändringar i det svenska samhället och
dess arbetsliv kommer ställa högre krav på allmänatt kompetens hosen
arbetskraften. gällerDet alltså inte endast de kortutbildade ökadutan
kompetens krävs hos breda Samhällets och arbetslivets utbild-grupper.
ningsresurser måste gå till breda grupper

Erfarenheterna från tidigare försök nå breda studerandegrupperatt
har sällan varit positiva. Utbildningssystemen har organiserats ochom
särskilda harsatsningar gjorts för bland rekrytera kortutbilda-att annat
de dock framgång. Tidigt byggdes skolformerutan storvuxna, nya upp
så den äldre generationen skulle kunna kompletteraatt utbildningarna
från äldre skolformer. bestämmelserNya för antagning och urval till
högskolor och universitet skulle öka tillgängligheten på högre studier
för icke traditionella studerandegrupper. visades155Emellertid att
verkligheten blev den beslutsfattarnaän tänkt sig. Deen annan som
kortutbildade rekryterades inte i den omfattning föreställt sig tillman
de utbildningsorganisationema. Det framförallt de välutbildadenya var

153SOU 1993:23.
154Kompetensutveckling utmaning SOU 1991:56en-
155Rubensson 1986,
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utbild-kompetensgivandetillmöjligheteroch erbjödskrävdebådesom
ningar

kortutbildadeför devuxenutbildningdelta ihindrenliggerVari att
huvudkategorierl Deikandelta studieriHindren för treatt grupperas

hinder.dispositionsmässigainstitutionella ochsituationella,kan vara
vid gi-livssituationtill individenshänföraskanhinderSituationella en

uppgifter i hem-ocharbetegälla sådantkantidpunkt. Det attsomven
handlaocksåkanför studier. Dettid attnågonlämnarinte övermet om

studieortenfrånbor långtkursavgifter,tillharinte att manpengarman
möjligheterdenbegränsarhandikapp attfysiskakanskeeller att vuxnes

undervisningen.tillsigta
utbildningenstudier måstevidaretillmotiveraFör varaatt vuxna
glesbygd eller harbor idenfinnasskaåtkomlig.lätt Den nära även som

tidenkonkurrerahellerbör inteUtbildningenhandikapp.fysisk omett
undanröja vis-såledesDistansutbildning kanfamiljeliv.arbete ellerför

hinder.dessasa av
kortutbildade. riskerarDedearbetsmarknad missgynnarDagens

ställasvårighetergrundpåblandarbetslöshet attandra annatän avmer
föränd-arbetsorganisationerarbetsuppgifter ochmedi taktsig attom

destudier täckavid viaoftakräveromställningSådan att uppvanaras.
sällanintekortutbildades arbetehar. De ärkompetensluckor av enman

i sinarbetsskador. Dettavilket ärpå kroppen,sliterdetkaraktär att ger
under denomställningarflerabehovetgrund förytterligaretur aven

livet.delenyrkesverksamma av
sambandförst iutbildningmöjlighet tillfår oftastkortutbildadeDe

uppstår. Derasarbetsskadorelleruppsägningarpermitteringar, närmed
högutbildades. Idegodalikadå intelyckasförutsättningar äratt som

kortutbildadeäldrebland demångafannundersökningarolika attman
framförallt för-arbetsuppgifterna, närförändringar isigofta värjer mot

ställthar intearbetssituationenutbildning. Denkräverändringarna egna
tidigafrån sinoch harstudievanasaknartidigare,kravså höga man

utbildningupplevelserofta negativaskolgång av
studerandedepåandra krav änvanligenställerDistansundervisning

framträdan-barndomen.från Denvidvarit mestmångaskoladen vana
skallstuderande iegenaktivitet. Denpå storlcravetskillnadende är om-

omfat-156 etablerad teori. Demycket välutnyttjades äldre,sammanhangetI men
blandbreda inärvarandeför görsutbildningssatsningartande gruppersom

underlag förkanStorbritannienKunskapslyftet, Norge,Sverige geannat
omvärderingar.
157 1981.Cross
158 1993:23.SOU
59 1993:23.SOU
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fattning själv reglera i arbetet, själv olika initiativ och kansketempo ta
själv välja visst innehåll. Skillnadenäven utbildning inrättadmot annan

för dock egentligen liten.ärvuxna
svensk utredningEn lät genomföra sökning i olika intematio-en

nella databaser för forskningenvad visat kortutbildadesatt möj-se om
ligheter tillgodogöra sig distansutbildning. kundeatt Man konstatera att
det fanns undersökningar berörde området. Samma konstateran-som
de gjordes i de aktuella översiktema.° Den slutsatsmesten av som
drogs på grundval den internationella litteraturen i ämnet attav var,
distansutbildning kan användas undervisningsmetod för kortut-som en
bildade, det handlar använda den Några nyckelfrågoratt rätt.men om

framhölls deltagarna i distansundervisning skall med-att görassom var
vad studierna innebär. Det vill devetna introdu-säga att noggranntom

i de särskilda arbetsformer gäller. Det också viktigtär attceras som
mindre studerande påbörjar sin utbildning på nivå.rättman som van

Avhopp från distanskurser motiveras inte sällan med kursen inteatt
förväntningama vilket, enligt analysen i utredningen, kanmotsvarat

tyda på gått in i utbildningen felpå nivå. God studievägledningatt man
kan således höja kortutbildades möjligheter slutföra utbildning påatt
distans.

8.2 Kvinnor och imän

distansundervisningen

Från 1980-talet och framåt har forskning kring starktvarit foku-genus
serad distansutbildning.inom Möjligen forskningen kring dettaär mer
livaktig inom distansutbildning inom någon utbildningsdo-än annan

frågorDe har gällt såväl förhållandenmän. relaterade tillrestssom
ojämlikhet, hur könsskillnader kan påverka studera. Umeåsätt attsom
Universitet samlade 1993 några världens främsta forskare inomav om-
rådet till konferens och året därpå gjorde tidskrifterna etten en av

15° Ds 1992:3.
161Mills, R. Tait, 1996.A
162Naturligtvis hade utredaren i forskning specifikt kring distansutbildningrätt att
och kortutbildade i saknas. Samtidigt finns forskning inomstort settvuxna
vuxenutbildningsområdet har hög relevans. Teorier med forklaringsvär-stortsom
de kring motivation och lärande har utvecklats bland andra Rubensonvuxnas av
1977 och Boshier 1973.
163Womens Studies UmeåCentre of 1993 Feminist Pedagogy and Women-
Friendly Perspectives in Distance Education.
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Även västvärl-frångenus-temat.""‘ forskarespeciellt kring omnummer
böcker iartiklar ochtill ärförfattare ämnet,hittills domineratden som

genomförs idettastudier medmånga temadet intressant notera, attatt
utvecklingsländer.

till kvinnorutbildningsmöjligheter närhar givitDistansutbildning
fortfarandeländer, låserstängda. vissavarit Iutbildningssystemandra

distansutbildning blirochhemmetikvinnornarollenreproduktivaden
kandetFörhållandetutbildningsmöjlighet. attenda attdärmed deras

ocksåbarnafödande harochhemarbetemeddistanspåstudierförena
lämpadsärskiltframhållitsemellanåtdistansutbildningtilllett att som

hemarbetanderörlighettid ochibegränsningarkvinnor. Deför som
denvälrepresenterade ideinnebär intemed, ärofta lever attkvinnor

Femuniversität iViddistansutbildningar.världensindustrialiserade
heltidsarbetan-studerandekvinnligadehälftenungefärTyskland är av

Universitybrittiska Openmännen Vid det ärungefär 75%de, mot av
demflestaoch deutanför hemmetaktiviteterikvinnorna80% avav

heltidsarbetande.
visatharinstitutionerbådavid dessastudieomfattandeI manen

hade svå-män Kvinnornaochstuderande kvinnormellanskillnader
beroddeDettautbildningarunder män.samlingar äntillsigtaattrare
tillgångbegränsaddelsför hemmet,omfattandedelspå meransvarmer

bil.till
utnyttjadebrittiskadenvidinstitutionen,tyskavid denSåväl som
Dettaomfattning männen.i änstudiecentren störredock kvinnorna var,

olikaharochkvinnor sätt attföruttryck mänforskarna,enligt attett
i distansut-metoderolikadärförföredrarlärandet. Detillförhålla sig

bildning.
omfattninghögre män-uppskattade i änochutnyttjadeKvinnorna

Framföralltstudiecentren.kunde få pådeservicedenbredden inen
ocksåstuderande. Detträffa andrafåmöjlighetenuppskattade de att var

familj ochstödblandbland kvinnor män, att tavanligare änmycket av
studier.i sinavänner

undersökningendenutfallet attintressantakanske var,Det mest av
isoleradekände sigdesvaradekvinnor attmångaungefär lika män som

studietidenunderandramedsamspelaolikastudier. Deras sättsina atti
24%upplevelsen. För männendenpåverkathaalltså inteverkade av

studierna. Nästanpåverkadeproblemisoleringkänslan ett somavvar
slut-Forskamassvarade detta.40%kvinnornaså mångadubbelt av
det,effekternanegativaoch deisolationupplevelsen avattsats avvar

164 1994.PraxisOpen
‘65 1990.RossiePrümmervon
166 1990.PrümmerKirkup von
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inte nödvändigtvis hade sitt i besvärliga praktiska omständig-ursprung
heter. Upplevelsen hade med reellt behovgöraatt ettsnarare av sam-
spel och med andra.samvaro

Det decenniet har uppmärksamhet riktats användningensenaste mot
infonnations- och kommunikationsteknik och dess eventuella rela-av

tion till Flera studier har demonstrerat datorer och internetattgenus.
blivit och pojkars domän. Reklamväntat kringmäns datorersom

riktas ofta män,till studerande kvinnor har tillgång till datorersämre
och de datorer de utnyttjar möjligheterän män Medansämreger

verkar visa intresse for tekniken i sig och bereddamän inves-ett är att
i den, har kvinnors intresse främst väckts motiv hämta-tera resurser av

de deras liv. kan ha förändringarDet varit på arbetet eller behovur av
hjälpa barnen skolarbete.°i derasatt
Informations- och kommunikationsteknik har redan inneburit stora

förändringar för undervisning och studier i distansutbildning och för-
finnsväntningar tekniken skall lösningar flerapå problem relate-att ge

rade till undervisningens praktik. vanlig erfarenhetEn från praktiken är
talutrymmet fördelar sig mycket olika mellan kvinnor ochatt Mänmän.

talar andel tiden under exempelvis vadstörre seminariumett änav
kvinnor fleraFrån håll har antagit skillnader det slagetgör. attman av
skulle suddas kommunikationen går tekniken. Antagandetnärut genom
bygger på de kännetecken signalerar olikheter mellan kö-att yttre som

inte längre synliga vid teknikstödd interaktion. Allt fler studierärnen
tyder dock på förhållandena virtuellai och liknandeseminarieratt ar-

liknar vanliga detta avseende.seminarier i Motsvaranderangemang
erfarenheter finns från studier intemet.’användningenav

167Kirkup 1992.
168Haddon 1988.
169Kirkup 1993, 1993, KirkupJones 1994.Prümmerm von
17° 1991.Baines
171Taylor fl 1993.m
172Wylie 1995.
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andramedtillsammansellerEnsam9

formelladenochinformellaDen9.1 arenan

utbildningsorganisatio-oftastdiskuterasstudierochUndervisning ur
dendetochperspektivbytervisynvinkel. Omeller lärarens ursernens
detskall iJagandradelvisframträder mönster.synvinkelstuderandes
be-begreppspegla dekapitel 6.1,tillansluta somavsnittethär men

perspektiv.studerandesdendärhandlades ur
hemmaplan,hennesstuderande pådenDistansundervisning möter

vardags-hennesintegrerade iStudierna ärinformellapå den arenan.
för-stoffetfåhonbehöverlärandeför sittutgångspunktmiljö. Som

traditionellapålärarekanDetstrukturerat. presenterasochmedlat av
denpåPresentationen görsläromedel.olikaieller liggavis typer av

stof-förståelsehenneförflyttarsedan motDet avformella somarenan.
andra männi-läromedlen,medinteraktionenkunskapdärmed ärfet och

ochinteraktionenbidrar iVilkahenne.kringmiljöernamedochskor
deninnehåll harvilket

ifaktisktdet utmycket HurhärVariationsrikedomen stor.är ser
studerande,denhosegenskaperolikamycket påfall berorenskiltvarje

utbildningsorganisatörensochstoffetspålivssituation, naturpå hennes
vidålder,studerandesDenundervisningen.genomföra vanasätt att

studierna.förförutsättningarpersonligaolikahennekönochstudier ger
borarbete,andra, har näramedtillsammansellerleverhonOm ensam

fa-istudietraditionharvänkrets,vidharbibliotek,frånlångteller en
olikaleva,hennesförhållande i sätt attexempel på gersommiljen är

Ämnesdidaktiker olikapåpekar typerattstudierna.förkonsekvenser
arbetetförVissalärandet.iarbetsformerolika gesstoff kräver ramarav

för-valt. Iutbildningsanordnaren ettundervisningsorganisationdenav
detinämnare,minstafinnadettaallt gesisök, gemensammaatt en

interaktionen.förscenariotbeskrivningandefölj aven

påAktiviteter9.2 arenorna

praktiskadeskapasomgivningstuderandesmed den närasamspeletI
frågornalösesarbetetoch påfamiljenstudierna. Iförförutsättningarna

deBlandstudierna. närmasteförplatsfysiskochtidekonomi,kring
hemmetåtaganden iolikaochbarnpassning typersådantmåste avsom

införrådocksåkanarbetskamraterochFamilj, gevännerorganiseras.
studierna.
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När hon arbetar med inläsning och strukturering stoffet finns ak-av
på den informellatörerna i hennes närhet. I familjen, bekant-arenan

skapskretsen eller på arbetet kan hon få och stöd och honuppmuntran
kan finna fråga till rådsparter honatt kört fast. På den formellaom

finns studiehandledningar och rådgivningspersonalarenan kansom
medverka till lösa olika uppkommandeatt problem. Att mycket väl-ett
utvecklat administrativt stöd finns denpå formella har visat sigarenan

mycket viktigt.vara
Bearbetningen stoffet genomförs med stöd handledare, studie-av av

kamrater på den formella och med i hennes närhet, påarenan personer
den informella I samtal med dessa kan hon förståelsenprövaarenan. av
det hon tagit del vid lektioner och i läromedel. På den formellaav are-

honmöter väl förtrognaär med stoffetnan och kanpersoner som ge
djup innehållsorienterad handledning, akademiskt stöd. kanDe även

återkoppling till henne,att bekräfta hongenom utvecklarge sittom
kunnande i riktning. Andrarätt studerande kan fylla liknande funktio-

Om utbildningsanordnaren organiserat studiegrupper ellerner. stu-om
derande själva ordnat mellan sig, harmöten hon i ännugruppen en
miljö för sin förståelse.att pröva I övningar och diskussioner oli-testas
ka tolkningar det de olika läromedlen tagit Om undervisningenav upp.
skall lämna frihet till den studerandestor välja tid och plats föratt stu-
dierna, måste med handledaremötena och studiekamrater ske med stöd

olika distansöverbryggande tekniker.av
Ännu förståelsensättett att pröva kunskapenär iatt sätta använd-

ning. På den formella kan utbildningsanordnaren tillskapa prak-arenan
tikfall och laborationsmiljöer simulerar verkligheten. I dessa harsom
sedan de studerande möjlighet sina kunskaper.att dessatesta Hur mil-
jöer konstruerade påverkarär naturligtvis graden frihet i studierna.av
Går de via olika medier nåatt helst hemifrånnär blir den studeran-som
de oberoende.

På den infomella finns samtidigt de verkliga miljöer denarenan stu-
derande har tillgång till. Beroende på det stoff studeras kan olikasom
miljöer till testytor.göras Följer hon kurs i Bam- och ungdoms-en
kunskap kan familjen, daghemmet i närheten eller fritidsgården integre-

i studierna. Där kan hon den praktikmöta läromedlen behand-ras som
lar. Rör stoffet något med relevans hennesi arbete, kan arbetsplatsen

den miljö i vilken hon sin kunskapprövar i tillämpning.vara
Stor betydelse i studierna har och emotionelltuppmuntran stöd.

Vänlig och trevlig atmossfár, klapp på axeln, positiva omdömenen om
utfallet studierna eller visad förståelse för svårigheter i studiernaav
hjälper de studerande framåt i arbetet. Behovet detta varierar starktav
med individen. En med vid studier,stor känner redan på förhandvana
till den intellektuella och emotionella tillfredställelse, kommer attsom
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belö-här inreharstudievaneklart. Den ettarbetetinfinna sig ärnär
kan sakna.mindredenningssystem vanesom

interaktionförScenariot9.3

diskuterats.interaktionförscenariodetillustrerasnedanfigurenI som

ARENAINFORMELLARENAFORMELLINTERAK-
ATION

Böcker,TV,Studiegrupper,Studiematerial, Lärare,KONTEXT FamlhVann arbetsplatsen,studiekammterhandledare,böcker,
tillämpnings-administra-studieguiderINNEHÅLL fältettivpersonal

Disk"sSi°nS Diskussions-Diskussions-Diskussions-AkademisktAkademiskt återpan’ åter- part,part,stöd, part,handled-stöd, k°pphng återkoppling,K°gmt’t återkopplingkopplinghandledning,återkopp-ning,
praktisktprövaåterkopplingling

Upplysningar,Upplysning-Upplysningar,Upplysningar,Upplysning-Upplysningar,Admini-
vägledningvägled-vägledningvägledningvägled- ar,vägledning ar,strativt praktiskaningning,och praktiska arrangemangrådgivningsocialt arrangemang

stödMoralisktTrygghet,stödMoralisktMoraliskt stödMoralisktDidaktiskEmotio moralisktstöddialogem stöd

olikahandlingarinteraktiva iinnehållpå olika iExempelFigur 4:
kontexter.

visaskontextema,sker,interaktionenvilkaisammanhangenolikaDe
avsiktochkaraktärInteraktionensfiguren.iradernade tvåpå översta

figurenifälten innedeItilllängst artonkolumnen vänster. gesvisas i
till.gårhur deninnehåll ellerinteraktionensexempel på

admi-detinteraktionen,innehåll iaspektertvåbetonarModellen av
framhålls ioftasåintestödetemotionelladetochsocialanistrativa/ som

såsaknasdistansutbildningforskningendistansutbildning. Isvensk om
betydelse. Manoch dess mötsstödemotionelltstudierhelt,gott avsom

hjälpdenstudieframgångavgörande för ärförgivettaganden,ofta attav
studieuppgiftema.sidornaintellektuellademedfåstuderande kan av

så. Per-förhålla sigocksåsäkertdetkanstuderandegruppervissaFör
ocharbetsformermedförtrogna ut-studievana,omfattandemedsoner

stöd. Deinriktatkognitivtbehovfrämst itroligenbildningssystem är av
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i samhället saknarstora studievana och i alltgrupper störresom som
omfattning förväntas följa långa utbildningar har troligen lika be-stort
hov administrativt, socialt och emotionellt stöd hjälp medav som av
lärostoffet.

Distansutbildning jämförs ofta med idealtyp närundervisning.en av
Denna ideala undervisning måhända inte så lättär finna undervis-iatt
ningens praktik, likafullt fungerar den tänkt jämförelseob-ettmen som
jekt. I den undervisningen finns dialog mellantät lärare/handledareen
och studerande. Samspelet mellan dem, den dialogen, skapar förut-täta
sättningar för lärandet. denI jämför lärare och studerande sina tolk-
ningar det lärostoff skall bearbetas och förhandlar inne-av som om
börder i det.

Självfallet kan denna dialog med de tekniska landvinningar vi idag
har tillgång till genomföras på distans. begränsning,En ofta fram-som
hålles det gäller dialog på distans,när de mjuka sidornaär att av
mänsklig inte finns med. Att genomföra dialogerna via ljud-samvaro
band eller på internet inte riktigt sakär fysisktett möte.samma som

Modellen figureni för frampresenteras studerande-ettsom ovan
perspektiv i distansundervisningen. Den tydliggör det självklara, men
sällan utnyttjade faktum, den studerande finns huvuddelenatt sin tidav
på den informella kanDär hon lösa många de frågorarenan. av som
kan uppstå i studiearbetet och utnyttja möjligheter till praktisktatt om-

kunskaper.sätta
En studerande vid studier börär uppmärksamma påsom ovan man

den informella och visa depå möjligheter finns i hennesarenan som
närhet. Naturligtvis måste det bättre det utbild-näratt,vara passar
ningsmålen, låta studerande utnyttja sin vardag för tillämpningsöv-en
ningar utbildningsanordnaren skaparän artificiellaatt tillämpningssitu-
ationer. På motsvarande kan måhända räknasätt in" del deman en av
andra kompetenser finns kring den studerande. En risk med attsom
hålla fram detta kan utbildningsanordnarna går påatt erövringstågvara
och hårdutnyttj de finns den studerande.näraar resurser som
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flexibeltochstudierFlexibla10

lärande

villkorstuderandesdePå10.1

förframbörjade ändistansutbildning växaformerolikaNär merav
oriente-ökad gradsamtidigtsedan, motstort steghundra år etttogs av

organisa-Utbildningensbehov.och hennesstuderandedenring mot
studiersinakunde bedrivastuderandemöjliggöraskulletionsformer att

handförstadet iblikomStudiernalärarna.från attåtskilda pro-som
individ-studierutbildningIundervisningen. ärinteblematiserades,

verk-denperspektiv påorganisationensundervisningochperspektivet
lärande.resultera iskallsamhet som

skolor hareller i settsuniversitetscampusarbeta på somSätten att
jämförtsharDistansutbildningbedrivas.skallutbildningför hurmall

andrahandslös-betraktatsochutbildningriktigsådanmed som en
homogenitet,karaktäriserasdistansutbildningning" Lika litet avsom

ellerutbildningsmiljöema ettrepresenteratraditionella sägasdekan en
utbild-traditionelladedockskillnadväsentlig ärarbetsformer. Enfåtal

distansutbild-respektiveundervisning,påfokuseringningsmiljöemas
skall uppnåsdettillrelationistudier. Settpåfokus ge-ningarnas som

på denfokusutveckling,lärande och är ettindividensutbildning,nom
undervisning.lärarensfokus påviktigtväl såstudierstuderandes som

under vari-inträffakanmental DenkomplexLärande är process.en
pågår såochskilda gottpå mångauppnås sättbetingelser, kanerade

studier. Läran-ochundervisningresultatlärandealltid. Visst är avsom
flexibelt.till sindet naturär

vil-studerandeantaloch avgörekonomiramförhållandenOlika som
lärandet.förskapakanutbildningssystemmiljöerochsituationer ettka

maximerardebetydelsenieffektiva attutbildningssystem,Effektiva
förutsättningarindividenslärande,tillmöjligheterstuderandes tarden

få ske uti-måsteStudiernaskapas.miljöerdessautgångspunkt närsom
studerandesdenioch integrerasförutsättningarstuderandesfrån varje

studier.flexiblapå detkaraktäriseras ärkan sättetStudierliv. som
användsdetsåstudier, avgränsatsflexiblaBegreppet ovan,som
flexibeltställetanvänds iVanligenutbildning.litteraturensällan i om

mentaladock intelearning. Det ärflexiblelärande proces-avsessom
lederarbete,och detbetingelserdekunskap,tillleder utan somser som

173 1996.NationEvans
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fram till dessa det vill studierna.säga Den summariska be-processer,
greppsutredning visar fenomenet diskuterasatt borde beteck-ovan som

flexibla studier. detI följande används detta begreppnas vadoavsett
citerad författare förutnyttjat term.

Flexibla studier förekommer inte endast inom distansutbildning. I
högskolemiljöerna utvecklas i snabb takt arbetsformer byggernya som
på erfarenheter från distansutbildning och de möjligheter de tekni-nya
kerna De studerande möjligheter arbeta utifrån villkor,attger. ges egna
stödda välutvecklade läromedel i varierade former och med kontinu-av
erligt stöd för studierna. I många fall har för studiernaäven ovidkom-
mande regler och begränsningar lyfts bort. Finns några skillnader kvar
mellan distansutbildning och klassisk utbildning undervisningnär och
studier bedrivs på det Moransättet har diskuterat fenomenet utifrån
erfarenheter högre utbildning i Australien.av

Utbildningssystem förutsättningar för flexibla studier skallsom ger
tillgodoräkna tidigare informellt lärande och på alla vis underlätta
övergången mellan olika utbildningar. Att överföra meriter mellan sys-

kan exempel på detta,tem utgöra liksom introduktionskurser,att ge
underlättar studiestarten för den studieovane. Sammantaget skallsom

detta öka jämlikhet och öppenhet beträffande antagning till utbildning.
Kontrollen och huröver studiernanär genomförs skall så långtvar,

möjligt ligga hos de studerande. Detta innebär terminstider, schemanatt
och lärarkontroll kan ifrågasättas. Samtidigt medger detannan att stu-
dierna kan bedrivas på olika platser, på arbetet eller hemmet.i Sam-
spelet mellan de studerande och med lärarna skall till mycketanpassas
olikartade förhållanden, till olika platser, tider och till olika medier. En
högskola arbetar på detta sigsätt, samtidigt föröppnar samspelsom
med arbetsplatser i organisationer utanför högskolan.

Denna utbildningssystemtyp öppna skall tillåta de stude-ävenav
rande plocka olikaatt kurser. Grunden förtyper detta skallsamman av

den enskildes behov studier under hela hennes livslopp. Speci-vara av
fikt yrkesfortbildande kurser skall kunna kombineras med teoretis-mer
ka.

Utbildning har inte sällan byggt på studerandegmppen varit rela-att
tivt homogen beträffande utbildningsbakgrund, nivå förkunskaperpå
och de studerandes arbeta i studierna.sätt Sådanaatt antaganden kan
inte längre utbildningssystemengöras när för bredareöppnas målgrup-

Flexibla studier möjliggörs för individuellper. att utrymmegenom ges
variation. Varje enskild studerandes behov och hennes lärasätt att
måste mångfaldmötas olika åtgärder. kanDet gälla allt frångenom en
studieträning till intellektuell stimulans.att ge

174Moran 1997.
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läromedel ochgodaflexibla studier kräveruppenbartMest är att
traditionellaintroduceras isådanatekniskt stöd. Närvälutvecklat ut-

distansutbildning små.M0ranskillnaderna tillblirbildningsmiljöer an-
hjälpmedlentekniskaanvända kan dediskussion,ocksåför i sin rättatt

sammanhang. honoch betona Detnyfikenhetstuderandesöka de avser
skapar detstoff tilloch Internet,undervisningnärär, att sam-anpassas

och deras lärare.mellan studerandetillmöjlighetertidigt mötennya
med bildaformer och arbetetskestoffet kan ikringInteraktion attnya

sammanhang.kunskap får ett nytt
utbildningssys-för karaktäriserapunkterna honsistaDe atttar upp,

studier, organisationemastill flexiblamöjlighet sättrör atttem som ger
specialise-hon viktenarbetet betonarBeträffande det inrearbeta. attav

detta behöverplaneringsarbete.och Förutvecklings-olika led i manra
organisatio-finns ikompetenserutnyttja deodla ochidentifiera, som

internationellNationell ochråda.skall öppenhetarbetetdetI yttrenen.
kvalitet i arbetet.utveckling högleda tillskallsamverkan av

flertaletuppräkningenomfattandetämligenden rörframgårSom av
medsådant harbeskrivningsdimensioner göra ut-hennes attsomav

studerande-öppenhet förarbeta, dessbildningssystemets sätt att nya
studierna. Dettainnehållskonstellationer i rörför yt-och nyagrupper

för flex-med förutsättningarharden kontextterområdet i göraattsom
teknikstödet.läromedlen ochfinnsstuderandedestudier. Näraibla

studierflexiblaochläromedelMedier,10.2

hög deflexibilitet,gradför såförutsättningarläromedelFå somavger
lediga minuternågrakan utnyttjatryckt form. Maniförekommersom
bära med sig.enkeloch denboksidor i är attläsaatt ett enpargenom

studerasdentill bok, kantillgång närväl harstuderandedenNär en
helst.ochhelst somvarsom

bokläsandedenmiljön kringsjälvstudier.för IBoken kan utnyttjas
läsandesbokinnehåll och denochtill diskussioninnehålletkan tas upp

då bidrag tilloch vardagsmiljönBokenjämföras.kanerfarenheter ger
lärandet.

läromedel förasandraallamed boken måsteexempletiPrecis som
skapasundervisningskall ske.lärande Iförsammanhangolikain i att

dem, semi-skall bearbetaoch arbetsgruppertillämpningsuppgifter som
för diskuteralärareoch derasstuderandemellanför attnarier möten

innehållet ivilkenden praktik imedexempelvisinnehåll och möten
tidi-flera gångerbehandlatsharanvändas.skall Dettaläromedlen tema

huvud-har tvåundervisningstudier ochLärande,arbete.dettaigare
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Stoff, innehåll skall och interaktionmoment. kring inne-presenteras
hållet skall inträffa för lärande skall ske.att

Över åren har många försök gjorts integrera interaktionen i läro-att
medlen så läromedel skulle kunna hand undervisningen.att 1950-ta om
och 60-talens undervisningsmaskiner och programmerade läromedel
utgjorde exempel på detta. Vad försökte skapa komp-göra attman var
letta undervisnings- och studiesituationer inom läromedel, lär-ett en
miljö skulle innehålla såväl stoff interaktion kring stoffet.som som
Huvudproblemet i dessa den studerande inte andraatt mötte attvar
jämföra och diskutera sina intryck med. läromedlenI hon iställetmötte

förhandpå på uttänkta frågor och innehållet i påtexten upprepatsvar
olika vis. Variationen mellan studerande, deras förutsättningar och stu-
dieinriktning, så denna interaktion visadeär sigstor att typ av vara
otillräcklig. med andra behövs.Mötet En problematik att ut-annan var
vecklingskostnadema för denna läromedel mycket höga.typ av var

och med framäxtenI olika datoriserade hjälpmedel har förhållan-av
dena förändrats radikalt. Datorema kan leverera informations-stora
mängder formi bilder och ljud. Framför allt kan detext, utgöraav
verktyg för med andra och därmed i direkt tillhan-möten meningmera
dahålla miljöer för lärandet.

bok,Utöver programmerade och datoriserade läromedel finns viden
flora medier och läromedel olikapå medger eller begränsarsättav som
flexibilitet i studierna.

Medier bygger på analog teknik har främst förutnyttjats attsom
distribuera information. Eterburen och radio, videoband, ljudkasset-tv

och böcker erbjuder former för det föreläsningariter som annars ges
och lektioner. förpackatLigger materialet på band eller i bokett en ger
det den studerande frihet. Etersänds materialet binder det denstor stu-
derande i tid och Video- och telefonkonferenser kan skapa tillfäl-rum.

Ävenlen till interaktion och komplettera dessapresentationer i medier.
dessa arbetsformer låser dock den studerande i tid och for-Vissarum.
delar hos exempelvis och radio uppenbara. kanDe nå många medärtv
information och kan illustrera omfattande förlopp och exempelvistv
visa filmer. teknikSom i utbildning har det också haft sidornegativa

låsa undervisningen till arbetsformer betonar förmed-attgenom som
ling, infonnationfsändning Varje gång sammanhang förklaras iettav
undervisningen samtidigt ifrån den studerande nöjet ochtar nyttanman

upptäcka detta sammanhang älv.°attav
På motsvarande blevvis utformning och användning de förstaav

generationemas datorbaserade läromedel influerade traditionellav en

175Laurillard 1993.
176Papert 1996.
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fördrill-övningar, spelutmärkta förundervisningspraktik. Datorer är
används de ocksåläromedel och såprogrammeradeoch andra typer av

betecknasmed engelskbrukarOmrådetomfattning.i termstor en
digi-kan och medLäromedlen iCAI.Assisted InstructionComputer

förgrenade.mycket riktminneskapacitetoch datorernas görastalisering
och iCD-ROMtillgängliga påinformationsmängder kan görasStora
CAI.stoff kan haLärandet vissa nyttadatabaser. stortyper avavav

ämnesområdetochförståelseleda till djupskallstudieprocessenOm
undervisningsuppgiftensigdockkomplexitet närmahar viss sättet attär

otillräcklig.
dato-lärandeoch djuptflexibla studier ärperspektivet ett annatUr

studiemiljöer igrad skapasökandeImycket intressant.rutnyttjande nya
semina-förplatsermåhända möten,Riktigare sägadatorerna. attär att

mötesplatsersådanaOlika variantersimuleras.liknandeochrier av
andra,stoff med varandra. Idiskutera öppnaStuderande kanuppstår.

studerandeoch denutanför studiegmppendemiljöer kan möta personer
världen.olika delarfrånmed mångakan interagera avpersoner
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SLUTORD

maktMångfald, mening ochll

Drivkrafter för förändringl l.l

arbete, för-till underlag för dettaliggermed litteraturen,I mötet som
utbildning.förändringar i alltdramatiskavisionmedlas rörsomaven

själva utbild-lärarnas arbete ochnå lärande,enskildes sittDen sätt att
utvecklas riktningar.skall ioch deras organsiationningssystemen nya

och förutsägelser-entydigområdet inte på någotpåLitteraturen sättär
sällaninteutvecklingen påartikel, motsägsi är Väg,vart avomna en

tycker ändåbegrepp jagredovisas i Trede erfarenheter annan.ensom
mångfald,förs fram.de visioner Begreppensammanfatta ärkan som

makt.ochmening
mycket högtteknik skall bidra medvadpåFörväntningarna ärny
bära och le-fantastiska förmågaoch datoremasNätverkensställda. att

kanalereffektiva och snabbafungeraochinformation att somverera
revolutionär kraft iinnebäraskallmångaför kommunikation tror en

utbildningssystemen.
instrumentell påkrafter.andraockså Endrivs ut-Visionema synav

för individ och soci-Samhälleliga mål,kraft.politiskdenbildning ger
realiserande.för sittutbildning instrumentala har isystern,

Ännu utbildning.ökade kunskaperförändringskraft ligger i omen
förändringlärande kan initieraochundervisningutbildning,Teorier om
inflytandehafthakan knappastPedagogisk teoripraktiken. sägas storti
fram,vuxitdistansundervisningslösningarochläromedelpå mensom

förändring.pontential förmed stöd i teorinfinnsdet en
utveckling,kraftkällor för denalltså fungerakanfenomenTre som

studierochundervisningdramatisk, utbildning,eller mindre sommer
pedagogik. ochpolitik och Vartteknik,Källornagenomgå.förväntas är

såvälutvecklingentill del in inågonfenomen griperdessa motett av
teknikenockså därmakt, de bildarochmångfald, mening parmensom

pedagogikenmångfald,utvecklinglockar framochdriver på moten
och politikenlärandetbetonad mening iutvecklingstödjer mot meren

makt undervis-omfördelning iorganisationutbildningens motstyr av
ningen.
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Ökad11.2 mångfald
begränsatEtt antal organisationsformer för utbildning, undervisning

och studier på utvecklas tillär ochväg varieratatt utbud. Grän-ett stort
mellan arbetsformer i olika utbildningssystem löses och det viser upp

reguljär utbildning respektive distansutbildningsett saknar i 2000-som
talets praktik distinkta skillnader. främstDet den tekniskaär utveck-
lingen kommer möjliggöra denna mångfald.attsom

mellanMöten studerande mellan studerande och deras läraresamt
skall fokuserat i all undervisning. korrespondensskolomaI fannsvara
brev och postväsende för detta, vid närundervisning sker direkt.mötet
När jag handleder studenter på universitetet sitter vi tillsammans på
mitt hemma hos mig eller så vi i telefon med varandra. Oftapratarrum,
har jag dem skriftliga kommentarer i förvägsänt eller skickat intalatett
ljudband med synpunkter på deras alster. När vi träffas har bered-vi en
skap föra samtalet på något djupare nivå detatt oförberett.änen om var
Sedan några kanår vi mellan handledningstillfällena lösa småproblem
via e-mail. detaljfrågaEn något, plötsligt dykt deni stude-om som upp
randes huvud, kan ställas på rader i e-mail och ganska snabbtett ettpar
få lika kort Fonnfrågor och frågor kring administrationett städassvar.
delvis bort våra Detta exempel frånmöten. vanlig akademiskär ettur
undervisning, närundervisning, skulle lika väl kunna distans-men vara
undervisning.

tekniskaDen utvecklingen har främst de årtiondena möjlig-senaste
gjort många slag. Flytten in i den digitaliserademöten världenav nya
har givit mötesplatser med förutsättningar för mångfald for-oss en av

för utbildning och undervisning. Olika kännetecken på närunder-mer
visning respektive distansundervisning suddas Fördelar formut. som en
haft framför den andra minskar och i ökande grad kan de studerande,

utbudsform, bedriva sina studier friare tidigare, relativt tidoavsett än
och rum.

Tekniken i sig inte lösningar på undervisandets eller studeran-ger
dets problemen. Till det krävs lösningar byggda på pedagogik. Tekni-
ken har bidragit med nya rum för undervisning och studier och det

i sin utveckling mångfald.tur motger en

11.3 Djupare betoning meningav

Begreppet har lyfts fram i kapitletsmening rubrik. Den avsedda bety-
delsen förståelse, djupt lärande. Detär vision bygger påanger en som

pedagogiken och vår kunskap hur lärandet tillgåratt skall fåom mer
inflytande utbildning och undervisningnär organiseras. Mening står
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sammanlänkandeperspektiv.pedagogiskt-didaktiskt Ettsåledes för ett
interak-dialog ochutfalloch dessformundervisningens attgenomav

undervisning.i allcentrala fenomenendelyfts framtion som
år legiodet underdistansutbildningartiklar ärflodenI senareomav

ometiketterasSuccessivtstället för undervisning.lärande italaatt om
betecknas fe-språketengelskaområdet. Iverksamheterna inomockså

oftaoch nyttjasEducation DEmed Distancesällanalltnomenet mer
Är för-ODL. dettaLearningand DistanceOpenistället terrnema en

utbild-ireell omorienteringdetbeskriverretorik ellerändringens en
ningssystemen

världenfinnsdistansutbildningar ärmängd överdenI stora som
ochuppbyggnad inne-beträffandevariationsrikedomensjälvfallet stor

demonstrerardessabeskrivningarnasällanändåhåll. Det är avsommer
arbete.i detta Begreppetlärandepå begreppetden presenteratssomsyn
utbildningsprak-denmåhända Iinnebördenanvänds, är annan.enmen

från klass-undervisningförmodellernaoftahämtasbeskrivstik som
det för-distansstuderande. Itill dennårKlassrummetrumsmiljön. ut

arbetsforrnerna.invandagamlamed sig deklassrummetlängda tar man
kraft påochkateder. Tidfår bli atteller satsasDatorskärmen tv-rutan

tillkaninteraktion,och vägendialogmedanstoffet,förmedla varasom
tillbaka.får stålärandet,

utbild-icentrala begreppallalärandeochstudierUndervisning, är
utbild-idelarolikabeskriverningssammanhanget. De processernaav

skiftaFokus kaninträffa.skalllärandeförbehövsdelVarjening. att
stude-där dentill studier,huvudaktör,lärarendärundervisning,från är

den studeran-beskriverlärandettillhuvudaktör, närmastrande är som
innebärsamtidigtbegreppskiftet attkunskap. Omutvecklingdes avav

lärandestuderandestill denarbetelärarensfrånflyttarfaktisktfokus
be-skull iför den inteförlorarUndervisningeni det.ligger något gott

tydelse.
föreskrivernormativ. Denutsträckninglitenteori iPedagogisk är
olikaundervisandetspåavgränsade lösningarvälbestämda,inte pro-

karaktär,stoffetspåfallet berorenskildadetskall iblem. Hur göraman
studerande. Detdeegenskaper hosexempelvisochmålutbildningens

studierochundervisningstödslärandetdäremot visarteorin är att om
visarandra.samspel med Dentilltillfällenstuderande mångadenger

studiernabättrekvalitativtblirkunskaperutvecklingenockså omatt av
bådatillämpas. Iskallkunskapernadärsammanhangske dekan i ex-

ökade möjlig-Teknikenroll.teknikenpedagogikenemplen gerenger
tillflyttadesstudiernaflyttamedgertill den utochinteraktion attheter

gåranvändas. Viskallkunskapernadärställenverksamheterpraktiska
studier.ochundervisningiökad meningmot

18-H284
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11.4 Omfördelning maktav

Med politiskt färgat perspektiv på utbildning kan begreppet maktett
illustrera viktiga förändringar i den utveckling sker. Utbildningsom

ökandeorganiseras i grad utifrån den studerandes villkor och makt
flyttas från utbildningssystemen till den enskilde.

Under de ungefär år100 gått, med distansutbildningsom som en
viktig form för vuxenstudier, har förmotiven vuxenutbildning succes-
sivt breddats. tidigasteDe svenska initiativen tydligt inriktade motvar

skillnadernautjämna i utbildningsmöjligheter mellan stad ochatt
landsbygd. svensk distansutbildning förenadesI kommersiella motiv
och viljan utbildning i språk, i yrkesinriktade och påatt ämnenge gym-
nasial nivå till de befolkningsgrupper levde utanförstora tätorter-som

Till sekelskiftets kompensatoriska utbildningsideal har motivna. nya
adderats. Kopplingen mellan välståndet i samhället och befolkningens
utbildningsnivå fokuskorn i och utbildade blev samhällsresurs. Manen
talade öka human kapitalet. kompenseraGenom deatt attom vuxna,

i ungdomsåren geografiska eller andra skäl inte nått rimligsom av en
utbildningsnivå, ökade antalet välutbildade i samhället och därmed hu-
mankapitalet. Samhällets behov medborgare med god basutbild-av en
ning blev tillfredsställt och de utbildade kunde bli utvecklingskraft.en
Nästa i vidgningen motivbilden har med näringslivetsgörasteg attav
tillväxt och förändring. ökande komplexitetsgradEn i produ-sätten att

och har medfört detjänster arbetar med detta behö-attcera varor som
kunskaper till utvecklingen.sina maskin och för-Enver anpassa ny en

ändrad fabriken kräver medi särskild utbildning förprocess en person
detta. Utvecklingen näringslivet ställer kravi på uppdatering arbets-av
kraften.

kompensatoriska motiven för vuxenutbildning formulerades påDe
och och med framväxtenindividnivå i tankar humankapi-sattes av om

tal samhällsperpektiv. Utbildningssystemenin i tjänade individ ochett
samhälle. perspektivet tillNär in gälla kunskapsförsörjning-snävats att

i näringslivet har breda samhällsbehov och individuella behoven
skymts.

olika begreppen och de motiv de speglar bilderDe samtidigttre ger
utbildningens respektive individens roll. Utbildningen kompenserarav

den enskilde eller individen blir objekt arbetsorganisation.i Närett en
förändrasorganisationen uppdateras individen. Aktörsskapet ligger hos

utbildningssystemen.
livslångt lärande återförBegreppet perspektivet till individnivå. Det

innehåller element kompensation och anpassning, innebärav men som
jag avläser det, den studerandepå förflyttas frånatt att ettsynen vara
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utveckling.aktör förtill bliingripandenför andrasobjekt att egenen
kravställande roll.följaktörsskapetMed er en

utbildningstödjas medlivsprojekt skallindividensenskildedenNär
på indi-formulerasUtbildningsbehovenkrav.ställer det typernya av

den enskilde.utformas förstudier måsteochundervisningochvidnivå
Färdigaindividualisering.ökad gradinnebärlärandetlivslångaDet av
utbild-ochför bredaallttänkaskankurslösningar sämre grupperpassa

de studeran-innehållochfår skapa former möterningsanordnama som
des krav.

makt börjar skönjasomfördelningenbeträffandeaspektEn avannan
stoffbjuder vialärareoch lärare. Enstuderandemellani relationen som

kon-studiegång harvissoch föreskriverschemanharföreläsningar, en
och inne-tidmakt derasdärmedstuderande och överövertroll deöver
iförproducera-stoff flyttar inpresentationenOmvad dehållet i gör. av

dyliktellerwebmiljöertidningar,stoffet väljs iellerläromedelde utom
uppgifter.innehåll i lärarensdenminskarstuderandede typen avav

individualiseringlångtgåendemedbedrivsi övrigtstudiernaOm en
kontrollerardenstuderandeenskilde tempodenkommer att somvara

tillfrån lärareflyttarkontrollfunldionerochInitiativstudiegång.och
erbjuda undervis-gradskall ökandeiUtbildningssystemenstuderande.

studier såbedriva sinastuderandedenför attmöjliggörning attsom
kanUtbildningenstudiekällor varierar.studievägar,tidpunkt, tempo,

studerande.debetjänatillövergå att

begreppetförKonsekvenserl 1.5

distansutbildning
di-här definitionerförts tidigareDet utmanar avsomresonemang

klassiska deñnitionema ärdestansutbildning. En av

på oli-studiersådanagälla formerbrukardistansutbildning avgränsas av.. handledningdirektochkontinuerliginnebärutbildningsnivåer, inteka som
studerande.närvarande, depå platsochsamtidigtlärare, somsammaav

utbild-ledasdistansutbildningbetraktasskall förStudierna att av ensom
ochrådgivningdem, givitplaneringforningsorganisation svarat avsom

77studierna. 9handledning underochstudiernainforvägledning s.

utbildningsanordnarensbetonasdefinitionerbesläktadeochdennaI
studerande. lyftastudiesituation och den Vårt sätt attkontroll över

innebärundervisningen samtidigt viinteraktionen i stu-attfram ser

177 1977.Holmberg
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diema den studerandes perspektiv och indirekt visar hennes möjlig-ur
heter aktiv och självstyrande. studerandeEn befinner sigatt i situ-vara
ationer endast delvis kontrolleras utbildningsorganisatören. Li-som av
kafullt mycket den studerandesi miljö betydelsefulltär för utfallet av
studiearbetet. ökande omfattningI kan enskilda studerande via internet
komma åt olika presentationer stoff. Hon kan via internetävenav
kommentera falloch diskutera stoff kan mycketmed andra. I extrema

stofförmedling och bearbetning stoff ske studieorganisa-utomav av
ramverk. Studieorganisatörens roll i sådanatörens sammanhang kan

måhända begränsas till mål för utbildningen och kon-sättaatt attupp
trollera måluppfyllelsen, examinera.

betonadeDe tidigare skillnaderna mellan närutbildning och di-
stansutbildning kommer krympa. Vi behöver utveckla defini-att en ny
tion distansutbildning. Kanske skall andra likheter och olikheterav
mellan utbildningsformema fokuseras. Närhet respektive distans inteär
längre de avgörande förhållandena. definitionEn utbild-som anger
ningsforrnens relation till mångfald, mening och makt kan bli mer
fruktbar.



Referenslista 99SOU 1998:83

Referenslista

på tvåverksamhetsamarbete1995 LäraresAhlstrand, E. arenor.en-
Diss. No 43.högstadium.grundskolanspåarbetslagfyraStudier av

pedagogikförInstitutionenLinköping,iUniversitetetLinköping:
psykologi.och

ofanalysiscomparative1980 AGoodson, L. A.Andrews, H.D.
Instructional 3of Design,Journalinstructional design.ofmodels

4, 2-16.
videreutdanningorganiseringfor etter-Arbeidsgmppen ogogav

1995 OrganiseringOsloiUniversitetetvedfjemundervisning av
ved Universitetet ifjernundervisningvidereutdanningetter- ogog

Oslo.iUniversitetetOslo:Oslo.
Universitetet,UmeåUmeå:distans.Studerande på1991Backman,

stencil.institutionenPedagogiska
education.distancegender andcomputing,Personal1991Baines,

InformationofFederationInternationalthegivenPaper at
Helsinki.inConferenceProcessors

thePerceptions1988 StudentPlatten, M. R.Barker, B.O. on
TheSatellite.Taught viaCredit CoursesCollegeofEffectiveness

44-50.EducationofJournal DistanceAmerican
and DistanceLearningTechnology, Open1995W.A.Bates,

Routledge.York:and NewLondonEducation.
Theworld:changingeducation inDistance1993A.W.Bates, a

distanceResearchDistansrådet: inresearch. IPolicyofimportance
Nordicfromforecasts.and Reportsituationeducation. Present a

universitet,UmeåUmeå:I993.Umeå 14-16 Juneinerencecon
Distansrådet.

Education:Controll DistanceinofDimensions1992M.Baynton,
EducationJournal of DistanceThe AmericanAnalysis.factorA

17-31.
Underlying1994 FactorsMellinger, A. E.R. S.Dean,M.,Biner, P.

Co11ege—1eve1Courses.TelevisedwithSatisfactionDistance Leamer
60-70.EducationofJournal DistanceThe American

Aand Dropout:ParticipationEducational1973Boshier, R.
23/4, 255-282.Education 1973,AdultModel.Theoretical



100 Referenslista SOU 1998:83

Boston, R. L. 1992 Remote Delivery of Instruction via PC and
Modem: What Have We Learned The American Journal of
Distance Education 45-57.

Bratt, 1977 Engelskundervisningens framväxt Sverige. Tideni före
1850. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Bregar, L. Zagmajster, 1997M. Introduction of Distance
Education. acceleratorAn of innovation traditional university. Iat a
The New Learning Environment. The 18th ICDE World
Conference. University Park, USA: The Pennsylvania State
University.

Brindley, E. Fage 1992 Counselling in Ieaming: institutionsopen
face the future. Open Learning 12-19.

Bruning, Landis,R., Hoffman,M., E. Grosskopf, 1993K.
Perspectives Interactive Satellite-based Japanese Languageon an
Course. The American Journal of Distance Education 22-38.

Burge, E. Howard, L. 1990 Audio-Conferencing in Graduate
Education: A Case Study. The American Journal of Distance
Education 3-13.

Burge, 1994E. Learning in Computer Conference Contexts: The
Leamers Perspective. Journal of Distance Education 19-43.

Bååth, 1979A. Correspondence education the light of numberin a
of teaching models. Malmö: LiberHermods.contemporary

Bååth, A. 1981 On the of distance education. Distancenature
Education 212-219.

Bååth, 1984A. Essentials of Distance Education. Teaching at a
Distance, 25, 120-122.

Bååth, 1994A. Distansutbildningens grunder. Saltsjöbaden: DU-
Konsult.

Carlgren, 1997 Kunskap och lärande. BildningI och kunskap.
Särtryck Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning.ur
Stockholm: Tryckeri Balder AB.

Cross, 1981K. P. Adults Learners. Increasing Participation andas
Facilitating Learning. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Dahlén, 1997 skrivaAtt studiehandledning manual för författare i-
distansutbildning. Uppsala: Kunskapsföretaget.

Dahllöf, U. 1971 Svensk utbildningsplanering under 25 år. Lund:
Studentlitteratur.

Dahlöf, Grepperud,U., G. Palmlund, 1995 Att vilja, våga,
kunna. utvärderingEn Distansprojektet vid Umeå universitetav
1987 1993. Umeå: Umeå universitet, Distansutbildning i-
utveckling, Rapport nr



Referenslista 101SOU 1998:83

Teaching1992Robinson, A.Livingstone, R.,Dallat, G.,Fraser,
the University of Ulster. Openvideoconferencingbyand learning at

14-22.Learning
and in Computer-1992 StructureIpkin, FantasyR.Davie, L. E.

31-50.Journal of EducationDistanceMediated Courses.
ThroughtheWells, 1991 Empowering LearnerR.Davie, L. E.

ofThe Journal DistanceCommunication.Computer-Mediated
15-23.Education

Through Computer-AdultFacilitating Learning1988Davie, L. E.
of EducationJournalEducation. DistanceMediated Distance

55-69.
of constructivism.designers viewinstructional1991 AnDick, W.

technology, 41-44.Educational 31,
StrategiesInstructionalZoller, 1991D.R.Dillon, Hengst, H.C. L.,

ofStudy theEducation: AInvolvement in Distanceand Student
ofJournal DistanceTelevised Instruction System.Oklaholma

28-41.Education
Leamers1992Sebastian,Welch, Page, B.M.,W.,Egan, M.

andConventionalInstructional Delivery Systems:ofPerceptions
Education 47-Journal of DistanceThe AmericanTelevision.

55.
materials. Openof versatileThe design1987England, textE.

11-15.2,2,Learning,
research andDialogue in practice,1989Nation, D.T.Evans,

37-42.Open Learningeducation.distancetheory in
education.and distance1992 TheorisingNation, D.T.Evans, open

3-13.LearningOpen
andPoliciesEducation.1996 OpeningNation, D.T.Evans,

York:Education. Newand Distancefrom OpenPractices
Routledge.

Åström, och mycket EnLångt borta1992 nära.E.Franzén, A.
Stockholm:1992:3.distansundervisning. Dssvenskförstudie om

förlaget.Allmänna
Criticalof Interaction:1993 PerceptionsZhang,Fullford, C. P.

Journal of DistanceTheEducation. AmericanPredictor in Distance
8-21.Education

förlag.HermodsMalmö:Hermods 1898 1973.1973Gaddén, G. -
design.instructionalPrinciples of1974Briggs, L.Gagné, M.R.

Rinehart Winston.Holt,York:New
situational,of theStudent perceptions1993Garland, M.R.

barriersepistemologicaldispositional andinstitutional, to
14, 181-198.Educationpersistence. Distance



Referenslista102 SOU 1998:83

Garrison, 1989 Understanding distance education: frameworkD. R. a
future.for the London: Routledge.

Garrison, 1990 Analysis and Evaluation ofD. R. An Audio
Teleconferencing Facilitate Education Distance. Theto at a

Journal of EducationAmerican Distance 13-24.
Garrison, 1993 cognitive constiuctivist of distanceD. R. A view

education: analysis of teaching-learning assumptions.An Distance
Education 197-211.I4,

Graff, Holmberg, B. 1988 International study distanceK. on
education: project FemUniversität,Hagen: ZIFF.report.a

1992 och underkastelse hos tonårspojkar.Granström, K. Dominans
icke-verbala kommunikationsmönster.studie Linköping, SICEn av

Kommunikation, Linköpings34 universitet.Tema
Gunawardena, 1992 Changing Faculty Roles for AudioC. N.

On-line Teaching. The ofgraphics and American Journal Distance
Education 58-71.

The The making ofHaddon, 1988 Home Computer.L. a cosumer
Culture,electronic. Science 7 51.as -

1910 pedagogikens problem och forskningsmetoder.OmHammer, B.
Läraretidning,Svensk 42, 940 943.-

Hansford, 1990 Evaluation ofC. B. R. A.B. a cross-campus
video teaching trial. Educationinteractive Distance 11, 287-307.

1986 Learning Networks: EducationalHarasim, ComputerL.
of Conferencing. Journal ofApplications Computer Distance

Education 59-70.
Changing teachers, Changing1994 Teacher sHargreaves, A. times.

Culture the Postmodern Trowbridge, Wiltshire:Work and Age.in
Redwood Books.

Confronting the pedagogicalHaugley, 1991 issues. OpenM.
14-23.Learning

Hillman, Willis, Gunawardena, 1994C. A., D. C. N. Leamer-D.
Interface in Distance Education:Interaction An extension on

Models and for TheContemporary Strategies Practitioners.
Journal of EducationAmerican Distance 30-421.

Hiola, 1989 Face-to-face tutorial provision theMoss, D. inY.
Terbuka The university of IndonesiaUniversitas Distanceopen

Education 10, 258-270.
Holmberg, 1977. education: and bibliography.DistanceB. a survey

London: Kogan Page.
1983 Guided didacticHolmberg, Conversation in DistanceB.

Education. Sewart, Holmberg,I D., Keegan, D. B. Distance
Education: Internationalperspectives. London: Helm.Croom



Referenslista 1031998:83SOU

withhandbookshortEducation A1987 DistanceHolmberg, B. an-
Herrnods.Malmö: LiberBååth.Johnappendix by

Sewart D.D.,Introduction. I Keegan,1988Holmberg, B.
InternationalEducation:red.. Distance1988Holmberg, B.

Routledge.London:Perspectives.
Education.DistanceandTheory practice1989Holmberg, B.

Routledge.London:
Education.ofand DistanceTheory practice1995Holmberg, B.

Routledge.York:andLondon New
desEflizienz1982 ZurOberrneier, A.Schuemer, R.Holmberg, B.,

FemUniversität.Hagen:Gespräches. ZIFF.didaktischengelenkten
1996 DimensionsInteraction.Lundberg, MHolmberg, C

ConferenceWorld18ththesubmittedPaperand Context. toContent
ofUnited StatesUniversity,StateEducation, Pennfor Distance

1997.2-6 June,America,
första1996 DetSipos-Zackrisson, KMLundberg,Holmberg, C,

utvecklingsarbetet inompedagogiskadetUtvärderingåret. av
InstitutionenLinköping:distansutbildning.nationellförKonsortiets

psykologi.ochpedagogikför
Some1994. Success stories.Emmoth,C.Holmberg,

makingdisadvantagededucationallyofCharacteristics women
17ththesubmittedPaper toeducationdistancein course.asuccess

UnitedBirmingham,Education,for DistanceConferenceWorld
1995.26-30 June,Kingdom,

ofWaysPedagogy.TechnologiesPolicies,1994aHolmberg, C. or
Sweden. PaperField inEducationthe Distancedeveloping

University,Innovation, TartuSchoolandPedagogypresented at
1994.Oct,21-22Estonia,

ochdistansutbildningkringReflexionerl994b.Holmberg, C.
flexibilitet. Rapporttillgänglighet,Individanpassning,pedagogik. I

UmeåUmeå:1994.Umeå 6-7 junidistanslärarkonferens ifrån en
10.utveckling, RapportDistansutbildning iuniversitet, nr

Reflections"Speak":Wordthe WrittenMaking1992A.Holstein,
JournalThe AmericanCorrespondence Courses.ofTeachingtheon

22-33.Educationof Distance
ConferenceWorld17thEducation:for DistanceCouncilInternational
26-30 June,Kingdom,UnitedBirmingham,Education,Distancefor

1995.
ConferenceWorld18thEducation:for DistanceCouncilInternational

ofUnited StatesUniversity,StatePennEducation,for Distance
1997.2-6 June,America,

forPersonal Computers1993Kirkwood, A.Kirkup, G.A.,Jones,
Paul Chapman.London:Education.Distance



Referenslista104 SOU 1998:83

Joughin, G. Johnston, S. 1994 The experience of collaboration:
Writing and instructional design in distance education. Distance
Education 15, 6-22.

Juler, P. 1990 Promoting interaction; maintaining independence:
swallowing the mixture. Open Learning, 24-33.

Keegan, Rumble,D. G. 1982 Characteristics of the distance
teaching universities. Rumble,I G., Harry, redK. The Distance
Teaching Universities. London: Croom Helm.

Keegan, 1980 definingD. On distance education. Distance Education
13-36.

Keegan, 1986D. Foundations of distance education. London, Croom
Helm.

Keegan, 1990D. A theory for distance education. I Moore, M. G.
red., Contemporary Issues Americanin Distance Education
Oxford, Pergamon.

Keegan, 1990 FoundationsD. of distance education. London and
York:New Routledge.

Keegan, 1993D. Reintegration of the teaching I Keegan, D.acts.
red. Theoretical principles of distance education. York:New
Routledge.

Keegan, D., Sewart Holmberg,D. 1988B. red. Distance
Education, London: Routledge.

Kember, 1994D. The teacher important than the medium:more
Pre-packaged instructional materials axiomatic with surfacenotare
learning. EducationDistance 15, 153-159.

Kirby, Boak,D. C. 1987 Developing forSystem Audio-a
Teleconferencing Analysis SATA Journal of Distance Education

31-42.
Kirby, Boak,D. C. 1989 Investigating Instructional Approaches in

Audio- Teleconferencing Classes Journal of Distance Education
5-19.

Kirby, D. Chugh,M. U. 1992 An Investigation of Instructors
ofPerceptions Elements in the Audio- Teleconferencing

Environment. Journal of Distance Education 25-38.
Kirby, Chugh,D. M. 1993U. fromTwo Views the Bridge: A

Comparison of the ofPerceptions Students and Instructors of
Elements in the Audio- Teleconferencing Environment. Journal of
Distance Education 1-17.

Kirke- undervisningsdepartementet 1977 Regler för statstilskott tillog
brevundervisningen Opubl..

Kirke- utdannings-, forskningsdepartementet i samarbeid med Norskog
Forbund for Fjemundervisning 1996. Livslang laering og
informasjonsteknologi europeisk norski perspektiv. Oslo: NFFet og



Referenslista 1051998:83SOU

Theconnectedness.and1990C. SupportPrümmer,Kirkup, G. von
Journal of Distancestudents.educationdistanceofneeds women

31.2, 9Education, 5 -
EducationDistance1994C. HowPrümmer,Kirkup, G. canvon
deliveredWomen Paperneeds ofparticular Europeantheaddress

inEducationLevel DistanceUniversityworkshopEATDUto on
i Hagen.Europe

The genderingofconstructionsocial1992 The computers.Kirkup, G.
redKeller, L.Kirkup, G.with.think Iof machines to

London:Technology.andScienceWomen inWomen.Inventing
Polity Press.

the OpencomputingandopportunitiesEqual1993 atKirkup, G.
Harlow:learning.red Key issues inTait, A.University. I open

Longman.
policy seminar;Finland. ODLtoday Ipolicy in1996 ODLLakio, L.

Bologna.Scienter,project,Socrates-ODL
Ellström, P-E,vuxenstudier. IochVardagslärande1996S.Larsson,

Lund:lärande.Livslångtred.SLarsson,B.Gustavsson,
Studentlitteratur.

London:Teaching.Rethinking University1993Laurillard, D.
Routledge.

distancetaughtvisual beindegree at1993 Can artN.C.Lester, aa
27-39.14,EducationDistance

ochPolitisk1986 styrningP.Lundgren, U.Lindensjö, B.
Skolöverstyrelsen.Stockholm:utbildningsreformer.

til internkontrollekstem1996 FraRekkedal, T.Ljoså, E.
kvalitetsnormerNFFsutviklingenforBakgrunnkvalitetssilcring. av

Fjernundervisning.forKvalitetsnormerfjemundervisning Ifor
Oslo: NFF.Revidert utgave.

red.,D.Keeganeducation. IdistanceUnderstanding1993Ljoså, E.
Routledge.York,education Newof distanceprinciplesTheoretical

Vilkabryggor.Distansundervisningens1993Lundberg, M.
Linköpingsde Linköping:användshurmedier ochmöjligheter ger

psykologi.pedagogik ochförInstitutionenuniversitet,
förInstitutionenLinköping:närhet.Förrnedlad1996Lundberg, M.

psykologi.ochpedagogik
inStudent1995Jokinen, T. support systemLindberg,Malmi, S.,

Sewart,project. IdevelopmentAINOUniversity:Finnish Openthe
and DistanceQuality OpeninWorld Voices.ManyOneD.

MiltonEducation.for DistanceConferenceWorld17thLearning.
University.OpenKeynes:



Referenslista106 SOU 1998:83

Marland, Patching,P., W. 1992 ThinkingPutt, while studying: A
study oftracing distance leamers. EducationDistance 13,process

193-217.
Marland, Patching,P., W., Putt, 1990Putt, R. Distance Learners’

interactions with while studying. EducationDistance 11, 71-text
91.

Hounsell, Entwistle,Marton, F., B. N. 1986 lär. Stockholm:Hur vi
Norstedts.

McCleary, D. Egan, M. W. 1989 DesignProgram And
Evaluation: Two-way Interactive Television. The American Journal
of Education 50-60.Distance

1977 theory of independentMoore, M. On study. ZIFF 16. Hagen:a
FemUniversität.

1989 Three of interaction. The ofMoore, M. American Journaltypes
Education 1-6.Distance

ofG. 1993a Theory transactional distance.Moore, M. I Keegan, D.
red., Theoretical principles of distance education. New York:
Routledge.

1993b trade in Higher Education. TheMoore, M. G. Free American
Journal of EducationDistance l-7.

1993c Teaching Like Flying TotalMoore, M. G. A Systems View
of Distance Education. The Journal ofAmerican Distance
Education 1-10.

Mugridge, 1993 Collaboration Education.Moran, L. Distancein
International Case Studies. London and York: Routledge.New

Myringer, 1998 Flexible andMoran, L. B. Learning University
Change. red Open for the theI Harry, K. Learning New Society."
Role of Higher Education. London: Routledge in press.

Flexible1997 Learning University Policy.Moran, L. IBrown, S.as
andred Open Distance Learning: Case Studies from Industry and

Education. London: Kogan Page.
Naidu, Bernard, 1992 Enhancing academic performanceS. R. M.

distance education with and insertedin mapping questions.concept
EducationDistance I3, 218-233.

1996 Kvalitetsnormer for Fjernundervisning.NFF Revidert utgave.
Oslo: NFF.

1997 FlexibleNFF Learning Continuing Education. fraRapportin
Arbeidsgruppene konferanseni FLICE Arbeidsplassenog som
lwringsmiljø. Os1o:NFF

.
Nixon, Salmon, G. 1996 Computer-mediatedT learning and its

potential. Mills, Tait, theI R. A. Supporting Learner Open andin
London:Distance Pitman Publishing.Learning.



Referenslista 107SOU 1998:83

for criticalof instruction1994 AnalysisNaidu,Nordink, P.
Education 15,materials.learning Distancedistancethinking in

42-69.
Counscil forInternational Distanceof theThe bullentinOpen Praxis.

1994,Education,
Learning 1995for DistanceInternational CentreUniversity,Open

Milton OpenKeynes:World. The Ten.of the TopMega Universities
University.

thefamily: Bridgingconnected generationThe1996S.Papert, gap.
Press.Atlanta: Longstreet

developingofTowards1990Paul, R. H. succes:measurea new
31-38.Open Learningindependent leamers.

fromLearning 15of the Future:The University1997Paul, R. H.
Environment.LearningThe NewEducation. Inof Distanceyears

ThePark, USA:UniversityConference.World18th ICDEThe
University.Pennsylvania State

Leadershipandlearning1990 OpenPaul, R.H. management:open
London: Page.education. Kogandistanceand inintegrity

Stockholm:forskningsöversikt.skolan.i En1998 ITPedersen,
Skolverket/Liber.

of theDemands LeamerConstructivismWhat1991Perkins,
19-21.Technology 21,Educational

Beltz.und Weinheim:Baselernunterricht.1965 FDerO.Peters,
und Weinheim:BaselHochschulfernstudium.1968 DasO.Peters,

Beltz.
instruction. IcorrespondenceofTheoretical1971O.Peters, aspects

ofWorldChangingTheL.Christensen, E.MacKenzie, O.
UniversityPark: StateUniversity PennStudy.Correspondence

Press.
Fernunterrichts.Struktur desdidaktische1973 DieO.Peters,

unddes Lehrensindustrialisierten FormUntersuchungen einerzu
Beltz.Weinheim:Lernens.

of1988 The UseKuehn, S. A.G. M.Santoro,Philips, G. M.,
students in Groupin TrainingCommunicationMediatedComputer-

TheTechniques. AmericanMakingand Decision-SolvingProblem-
Education 38-51.ofJournal Distance

PsychologicalandPersistenceTelecourse1994Pugliese, R.R.
22-39.EducationJournal DistanceThe AmericanVariables.

Fjemundervisningsmodeller,1993Søby, M.Rekkedal, T.
Fjernundervisningutviklingstrekk. Inordiskedatakonferens og —
artiklarforedrag,mangfold utvalgEtutvikling of rapporterogav—

Oslo, NKJ.1988-92.fierneundervisning, SEF Uforfra Senter



Referenslista108 SOU 1998:83

Rekkedal, 1985 Introducing theT. personal tutor/counseler thein
of Education. Stabekk:Distance NKI-skolen.system

Rekkedal, 1995 Forskning fjernundervisningsfeltetT. på nasjonalt-
intemasjonalt. Senter for fjernundervisningI Forskningog og

fiernundervisning urfordringer år 2000 Bekkestua, NKImot—
Forlaget.

Richard, Rohdin, 1995 Modeller förE. B. distansutbildning. Växjö:
Högskolan i Växjö.

Riis, Jedeskog, 1997 Pedagogik,U., G. teknik eller ekonomi Enet
Baslinjebestämning KK-Stiftelsens Kommunbaseradeav
Skolutvecklingsprojekt. Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska
institutionen.

Ritchie, Newby, 1989 ClassroomH. T. Lecture/Discussion vs.
Televised EffectsLive Instruction: A Comparison of Studenton

Performance, Attitude and TheInteraction. Journal ofAmerican
EducationDistance 36-45.

Rubenson, 1977 Participation Education:K. in Recurrent researchA
presented of NationalReview. Paper meeting Delegatesat on

Education,Developments in Recurrent Paris.
Rubenson, Abrahamsson, K. 1986 utbildningsklyftan.K. Den nya

90-talets bok vuxenutbildningsreformer,Enutmaning. om
kunskaper och jämlikhet. Stockholm: Liber.

Rumble, 1986 The Planning and ofG. Management Distance
Education. London: Helm.Crom

Schmidt, Sullivan, Hardy, 1994 TeachingM. D. W.K.
Algebra by Audioconference. TheMigrant Students American

Journal of EducationDistance 51-63.
Shaw, Taylor, C. 1984 Instructional design: distanceB.

education and academic tradition EducationDistance 277-285.
Simpson, Pugh, Parchman, 1991 experimentalH., L. W. An

video teletraining development andDesign,two- system:way
evaluationDistance Education 12, 209-231.

kunnskapsnettet. FleksibelSOFF 1993a nasjonale laaringDet i
5/93. Universitetet iNorgesnett. Rapport Tromsø: Tromsø.

1993b prosjekt til 6/93.SOFF Fra Rapport Tromsø:permanens.
Universitetet i Tromsø.

1997 Utvecklingen fjernundervisningstilbudetSOFF norsk høgreiav
utdanning fram 2/97.2005. Rapport UniversitetetTromsø: imot
Tromsø.

SOFF:s Strategiplan 1996-98. Tromsø: Universitetet i Tromsø.
SOU Produktionsresurser för1971:36 TV och radio utbildningen.i

Stockholm: Esselte tryck.



Referenslista 109SOU 1998:83

förförsöksverksamhet 1967 1972. KommitténSOU 1973:19 TRUss tv-
utbildningen. Stockholm: Almqvist och Wiksell.och radio i

Distansundervisning. LägesbeskrivningSOU 1975:72 samt
LiberFörlagalternativ för högskolan. Stockholm:organisatoriska

Allmänna Förlaget.
effektivareKunskapens krona. UtredningenSOU 1993:23 om

Stockholm:vuxenutbildning.
kunnskap til flere.Stortingsmelding 1988-89:43 Mer

CorrespondenceSatisfaction and Completion in1994Tallman, F. D.
and Services.influence of instructional Student-SupportStudy: The

educationJournal of 43-57.The DistanceAmerican
of theDigital. The Net1998 RiseGrowing UpD.Tapscott,

York: McGraw-Hill.NewGeneration.
Collaboration in Distance1994Murphy, K. L.Thatch, L.

TheInternational Perspectives. AmericanLocalEducation: From to
Education 5-21.ofJournal Distance

ResearchtheWork. in European1994 DELTA ProgressTribune at
Zirndorf,Snapshot. Germany:Development Projects. Aand

Bollman-Druck GmbH.
WhiteConferencing and Electronic1993 ComputerTuckley, C.

TheAnalysis.Kingdom: ComparativeUnited ABoard thein
of Education 58-72.Journal DistanceAmerican

högskoleförordningen.högskolelagen. Nya1993:26 NyaUFB-nytt
Stockholm: Fritze.

utbildningenPlan för utvecklingen1996Undervisningsministeriet av
för åren 1995 2000.vid högskolornaforskningenoch av -

Edita.Helsingfors:
Finland.iuniversitetet1997 DetUndervisningsministeriet öppna

Edita.Helsingfors:
TheEducation.Clark, 1991T. C. DistanceVerduin, R.

Oxford:Francisco ochEffective Sanof Practice.Foundations
Inc.Jossey-Bass

1995Zorkoczy, UsingCollins, P.R.Verreck, A.,W.
Recommedations forEducation ana Training.Technology in a

Heerlen: University.Architecture. OpenCommon Training
andValue of study1990Rossie, U.C.Prümmer, centresvon

fur Femstudienentwiklung,from Zentrumservices. Reportsupport
Stencil.ZFE,

Media Environment.1997 Digital LearningEd.Väliharju, T as a
Centre/Hypermedia laboratory.of ComputerUniversity Tampere:

Thewill dance1968 With whomC.Wedemeyer, newyou
DidacticJournal of the Americantechnology.educational

ff.53, 325Association



110 Referenslista SOU 1998:83

Wedemeyer, C. 1981 the backdoor.Learning Madison: Universityat
of Wisconsin.

Willén, 1981B. Distance Eduaction Swedish Universities: Anat
evaluation of the experimental and follow—up study.programme a
Uppsala: Almqvist Wiksell Intemational.

Wolf, Wolf,M. L. 1997 Examinationsformer flexibeltoch lärande
distansundervisningen. Pedagogisk forskning förnyelse.i Rapport

1997: Härnösand: Mitthögskolan.
Studies ofWomens Centre Umeå 1993 PedagogyFeminist and

Women-Friendly Perspectives Distance Education. Papersin
presented the International Working Conference,WIN 10-13at

Umeå, Sweden.June, 1993, Umeå: Distansrådet, Umeå Universitet.
Wright, C. Conroy, C. 1988 print-basedPreparing CBI support

information/instructionalmaterial: design perspective. Distancean
Education 84-94.

Wylie, 1995 place forM. No flawed model forInternetwomen. a
the infobahn. Digital Media, 8, 2 11.4 -

Åström, 1998 DUKOM/Distansutbildningskommittén.E Utvärdering
distansutbildningsprojekt med IT-stöd. SOU 1998:57.av

Stockholm: Norstedts.







SOU 1998:83

Innehållsförteckning

Kostnadseffektiv distansutbildning ..3............................. .. .........
Syfte1.1 b

Sammanfattning1.2
1.2.1 Teori

Skalfördelar1.2.2
Mångfaldsfördelar1.2.3

effektivitetsläraSkolans1.2.4

Distansutbildning och ekonomiInledning:1.3

det mänskliga kapitalet1.4 Teorin om
effektivitetsläraSkolans1.5

God undervisning 141.5.1
goda skolklimatet 151.5.2 Det

Skolans och ledning 161.5.3 organisation

Kostnadseffektivitet och skalfördelar 191.6
Kostnadseffektivitet 191.6.1
Skalfördelar 221.6.2
Övergång till postindustriell ekonomi 271.6.3
Kunskapssamhället 291.6.4

nätverkssamhälle 311.6.5 Ett
vacker det också 34Litet1.6.6 ärär stortmen

Distansutbildning med mångfaldsekonomi 371.6.7

för distansutbildning 43Kostnadsanalys ......................... ..
Syfte 432.1

Utbildning för flexibilitet och mångfaldBakgrund: 432.2
lärande flexibel utbildningFlexibelt 442.2.1 -

Målanalys 452.2.2
Effektiva inputs 452.2.3
Kostnadseffektivitet och skalfördelar 472.2.4
Mångfaldsfördelar 482.2.5

49Finansiering2.2.6

6 18-1128



Innehållsförteckning2 SOU 1998:83

ABC-aktivitetsbaserad kostnadskalkyl2.3. 50
.................................... ..

Felkällor i traditionell kostnadskalkyl2.3.1 50
Vad ABC2.3.2 52är
Användning i med2.3.3 ABC DU IT 53av
ABT-aktivitetsbaserat tänkande2.3.4 54

för kostnadsanalysSchema2.4 55
...................................................... ..

Mål för och kostnadsanalys2.4.1 56program
Planering kostnadsanalyser2.4.2 57av

förKostnader utveckling utbildningsprogram 582.4.3 ettav
Genomförande 592.4.4

Litteraturförteckning 61.... ..



SOU 1998:83 Kostnadseffektiv distansutbildning 3

Kostnadseffektiv distansutbildning1

Syfte1.1
till utredning distansutbildningbidrag DUKOMs GDU medDetta av

stöd informationsteknologi IT har skrivits fil dr Nils-Olofav av
Christoffersson. Avsikten belysa och utifrån ekonomiskDU ITär att

redovisa några viktiga empiriska forskningsresultat,teori, och att som
kostnadseffektivitet, dels kostnadsfördelar verksamhetdels irör storav

med mångsidig användbarhet.skala och/eller

Sammanfattning1

Teori1.2.1

distansutbildning DU och informationsteknologi ITTeoretiskt iär
analyserade ekonomiskt, liksom kombinationenundervisningens tjänst

IT-stöd. Empirin dock otillfredsställande eftersom kost-medDU är
otillräckliga eller saknas. brister det gällernadsdata Det även närär

konkret kostnadsanalys. EU-kommissionen har därförmetoder för en
syfte samla ekonomisknyligen projekt med in-alldeles startat ett att

utveckla redskap för resursfördelning till ochformation och inomom
and distance learning".open

Skalfördelar.2.2l

för ekonominkanske utmärkande egenskapen i medDen DU ITmest
skalfordelar. kostnader regel högamycket påtagliga Fastaär är som
jämföras traditionellmedan de rörliga kan med vad utbildning uppvisar

ofta lägre. God ekonomi förutsätter därför tillräckligtoch attvara
enrolleras och/eller kursen kan tillräckligtmånga studenter att ges

utvecklingskostnader för material och ibland ock-många gånger. Höga
de främsta anledningarna till höga fasta kostnader.så dyr utrustning är

ekonomi kan konflikt med framförbetyder god i andra mål,Det att vara
målet eftersatta därallt kanske med nå det i regel inteatt grupper,

handlar "långa serier eller flera gånger upprepade kurser. skal-Omom
fördelar också de varierar med metoder, medierbör ochsägas att ut-

sofistikeraderegel gäller metoderrustning. Som att mer som an-
skalfördelamablir oftast och därmed också angelä-vänds, desto större
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och/eller fleragenheten ha många studenter gånger upprepadeattav
kurser.

Mångfaldsfördelarl .2.3

skalfördelarform vad på engelskt ekonomispråk kal-modernEn ärav
of lämpligen på svenska kunde be-las economies scope, något som

handlar fortfarandebreddens eller mångfaldens ekonomi. Detnämnas
engångskostnader så många tillverkade enhetersprida överatt utom

hållamöjligt. fallet med kan det sigI DU IT röra att t.ex. ut-omsom
för material så låg nivå möjligt elevvecklingskostnader på peren som

skalfördelar formen stordrift;Industrisamhälletsräknat. tog manav
för masskonsumtion.standardiserade postin-producerade I ettvaror

producera mångsidigtsamhälle det fullt möjligtdustriellt är att ett mera
till den enskilda konsumentensmed hänsynstagandesortiment större

behålla skalfördelar. kan åstadkommasbehov och ändå Dettasmak och
effektivaproduktionen och denden flexibilitet imed hjälp störreav

datorteknik upphov till.modern kannätverksorganisation gesom
med blirnödvändigt eller önskvärt ITvarken DUDet är att

standardiserade ochför masskonsumtion, dvs.massproduktion en-
samhället krav högställer det moderna på ihetliga tjänster. Tvärtom en

utformad både med hänsyn till indivi-utbildninggrad flexibel ärsom
behov. Sådana krav kan tillgodosessamhällets mångskiftandedens och

bli orimligt kostsam. kan skematerialutvecklingen behöver Detutan att
mängfaldsekonomi.med hjälpjust av
skalfördelar med hjälp mängfaldsekonomifåEtt är attsätt att av

ele-kursen. utformas såflexibiliteten i Detbygga in attprogrammet
och bäst; väljeranvända det påkan sätt som passar var en manverna

uppbyggt för variatio-materialetsin ärväg att passagenom somegen
skillnader.lära m.fl. individuella Ettstudievana,i sättsätt annatattner

och olikamaterialet användbart på olika nivåer ikan göraattvara
utanför utbildningsområdet.användningar Desammanhang inklusive

olika användningsområden blirmåste för intemodifikationer görassom
producera helt material.alls så dyra att ett nyttsom

effektivitetsläraSkolans1.2.4

fram-omfattande forskning vad kännetecknarfinnsDet om somen
forskningtill mindre framgångsrika.gångsrika skolor i relation Denna

Med kan detomfattat sig eller viss reservationhar DU IT.inte vare
slutsatser materialet.möjligt dra några tentativakanske ändå att urvara
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forskning, elevtiden används väl.enligt dennaviktig faktorEn är, att
hushållning medförutsättningar förvill det godafinns,Det ensynas,
tillbättre möjlighetermedelevtiden i IT,DU t.ex. genom

förstås dessa möjlighe-traditionell undervisning. Förutsattiring attän
med läraregenskaper värme,Andra faktorer hartillvara. göraattter tas

dvs.god klassrumsadministratör,lärarenkontaktfönnåga, äratt en
Jämfördm.m..inlämingstillfállen på braförmår organisera sätt,ettatt

traditionellnärvarande harelektronisktbaramed lärare ärsomen
troligtvis allt mindre påfördel. betyderklar Dettautbildning här en

betydelselöst högskolenivå.intill påkanskestadier ochhögre nästär
meddet också viktigtskolors effektivitetforskningenEnligt ärom

elevinflytande, allaanda, intressenterdemokratiskskolklimatgottett
klimat iliknande. skapamål, och Att ett gottsträvar mot ensamma

heller lika nödvän-kanske inteinte så lätt,möjligenDU-klass är men
skolanför den enskildafrihettraditionell skola. Stordigt i ensom

form må-utdelning ihar också visat sigdecentraliserad modell avge
uppfylla kravetmöjligtavseende bör detdettaluppfyllelse. I attvara

eftersomtraditionell utbildning,jämfört medmed IT,med råge i DU
för lärarebådemed utomordentligtutformasden kan svängrumstort

elever. jagoch Tror

ochDistansutbildningInledning:1.3

ekonomi

baraproblem inte ilång rad svårainförstårUtbildningssystemet en
harU-ländemaindustrialiserade världen,denhelaSverige iutan sam-

mindreoch medformer mötaiproblem attvärre resursermenma
förhopp-fästmedelDUDistansutbildningdem. storaär ett mansom

Informationsteknologisvårigheterna.klaragällervid detningar när att
modern revolu-verket har ITuniversalmedel. självaIIT är annatett

undervisningsfonn; Her-gammalmycketi sigtionerat DU, är ensom
skil-Vadredan 1898.grundadeskorrespondensinstitutmods t.ex. som

datorkom-telefon,från modernare DUkorrespondensstudier ärjer att
Grundprinci-roll.ochoch mediermunikation övertar postensmermer

geografiskt, di-elever skildalärare ochdensamma; ärär annarspen
kommunikation distans.medrektkontakten ersätts per

svårigheterna låter sigproblem ochutbildningssystemetsflestaDe av
följande punkter.sammanfattas i

kunskapmänniskor haralltflerKunskapssamhället kräverl att mer
kunskaper.och nya
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2 blir nödvändigt läraDet gamla kunskaper kan bli belast-att av en
och läraning, lära hela livet.nytt

3 Jämlikhet och jämställdhet.
4 Resursbrist.

Förskola, skola, högskola och andra anordnare utbildning ställs införav
utmaningar. Kraven på nytänkande och resultat omfattande,stora är

samtidigt det inte ska få kosta helst mindre. ska åstad-Mansom mer,
komma för mindre helt enkelt, det dilemmat.ärmer resurser

uppenbarPunkten har anknytning till ekonomi4 i meningen hus-
hållning med knappa den klassiska definitionen ämnet.resurser, av
Även övriga punkter ekonomiska fastän i indirekt mening.är en mera
Ekonomiämnet handla hur ekonomiska löser desägs systemom
grundläggande problemen: Vad Hur För vem Vad ska produceras av

och andra nyttighetertjänster ska detta producerasHur Förvaror,
producerasska det hur ska produktionsresultatet fördelasDvs.vem

mellan medborgarna Alla planekonomi, marknadsekonomi,system -
blandekonomi eller något måste lösa dessa grundläg-annat system -
gande problem.

Produktionen kunskap utbildning forskningoch antasav genom
ha och ökande betydelse för ekonomisk tillväxt och konkur-storen

förrenskraft hushållning med miljöresurser, orientering iäven ettmen
globalt samhälle, fredlig och demokratisk utveckling,en m.m.

Livslångt lärande kommer alltmer bli nödvändighet, eftersomatt en
kunskaper föråldras i allt snabbare takt på grund accelererandeav en
teknikutveckling. Alla människor kommer behöva lära och läraatt om

åtminstone i optimistisk pessimistisk kom-Inytt, en prognos. en mera
det samhället omfattalärande inte alla. mängdEn männi-att stormer

skor, kanske 1/3, kommer lämnas på efterkälken och bliuppemot att
kunskapsfattiga och arbetslösa.ävenev.

Under alla förhållanden kan räkna med allt starkare betoningman en
lärande och allt mindre undervisning. också troligtDet in-är attav av

lärningsmiljöema kommer förändras följd och skif-att som en av nya
tande behov. Dels skolan omfonnas,måste dels kommer andra miljöer

de traditionella behöva i anspråk lärandets omgivning iän att tas som
utsträckning vad fallet. Näringsliv, myndigheter,större än ärsom nu

föreningar, förhemmen, de viktigaste. Gränser mellan läran-nämnaatt
fritidde, arbete och kommer bli otydligare. Alla dessa förändringaratt

påverkar lärarrollen. Från huvudsakligen ha fungerat kunskaps-att som
förmedlare, kommer läraren rådgivaren och handledarenatt vara som
kan visa på kunskapens källor, lagledare och inspiratör, förvara svara
klassrumsadministrationen”, osv.
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Lärandets innehåll också på förändras. Samhälletär ställerväg att
krav på medborgarnas kommunikativa färdigheter:större språk, mate-

matik och datorkunskap. Därtill kommer med nödvändighet för-en
skjutning från faktainläming förståelse, sammanhang ochmotren me-
talärande, läradvs. lära. Fakta har blivit för många kunskaps-Iatt
samhället kommer det därtill bli allt viktigare tillämpa kunskaperatt att
på och kombinationer.i ställs andraDet med ord ökandesättnytt nya
krav på kreativ fönnåga. Begreppet kreativitet emellertid lika und-är
flyende kunskapen hur denna egenskap ska kunna främjas,som om

i skolan. Möjligen det angelägna för skolans delär avståt.ex. mest att
från motarbeta elevers kreativitet.att

har litteraturen,DU i inklusive den ekonomiska aspek-tarsom upp
framhållits möjligt medel lösa utbildningssystemenster, ett attsom

problem i samband med framväxande kunskapssamhälle, livslångtett
lärande och problematisk jämlikhet/jämställdhet. Dessutom har det
ställts i utsikt ska kunnaDU och samti-att systemetspara pengarna
digt åstadkomma bättre resultat. Med andra ord klara dilemmatav som
ligger i kraven åstadkomma punkt ovan för mindrel-3att mer resur-

punkt ovan. medger, hävdar4 DU informa-massivser man, en mera
tionsspridning och omfattande lärande fler lär mer vadett änmera

möjligt det traditionella utbildningssystemet.iärsom
Livslångt lärande innebär måste lära i långt omfatt-att störrevuxna

ning kan gälla perioderDet återkommande studier vidän nu. av gym-
nasieskolor eller högskolor också olika former lärande arbets-imen av
livet och på fritiden. har behovVuxna andra pedagogiska former änav
dem ungdomsskolan och högskolan traditionellt erbjuder. stäl-Desom
ler också andra krav och nöjer sig inte med det traditionella utbudet.

Teknikutvecklingen har för delDU:s dubbel effekt. kra-Förutomen
på och kunskap hos fler människor, något skulleven nyaremer som

kunna åstadkommas med hjälp DU, så metoden också denav gynnas av
ökande mängden och potentialen hos receptorerna. flesta hemDe
kommer förmodligen i inte alltför avlägsen framtid utrustadeatten vara
med integrerade PC, och telekommunikationsutrustningar.TV Precis

kan jobba hemma och ändå samarbeta med arbetskamratersom man
helst världen, elleri resa i länstolen", gå på Smithsonian Mu-var som

ochtimmen den andra,Louvren blir det möjligt läraattseum ena osv.,
hemma likväloch upprätthålla kontakter med både lärare och studie-
kamrater det landoch i vilket helst nödvändiga språkkunskapersom om
finns.

Vad jämlikhet och jämställdhet beträffar erbjuder brukar detDU,
framhållas, utomordentliga möjligheter nå missgynnadeatt grupper,
sådana grund handikapp,på geografiska hinder eller kön haftsom av
otillfredsställande möjligheter förbättra sin situation med hjälpatt av
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jämlikhet/jämställdhet länge samhällsmålutbildning. varit ochTrots att
lika länge hört till de medel litatskola/utbildning till såmestsom man

tillfredsställande. har eli-har resultaten varit Det inte gåttinte t.ex. att
snedrekiyteringen till högskolan. LO-arbetare fården socialaminera

personalutbildning fort-del företagens tjänstemän. Detmindre än ärav
jämställdhet mellan och kvinnor arbetslivfarande bit kvar till imänen

Mycket förtiga.och politik. annat att
gäller emellertid inte bara förmåga uppnåFörhoppningama DU:s att

utbildningsmål effektivare traditionell utbildning.gamla och ännya
till lägre kostnad förockså det ska kunna ske jim-sigMan väntar att en

uppfylla ställdkommer med andra ord högtförbara resultat. DU att
kostnadseffektivitet såväl samhällsekonomisk företags-krav på som

infrias vill skulle innebäraförhoppningama Detekonomisk, säga.om
användningar, både förför ändamål ochåtminstone vissaDUatt an-

specificerade mål tillsamhället kommer nåordnaren och för i attstort,
utbildning kro-uttryckt "merkostnad eller, pålägsta sätt,annat ger per

verknings-traditionell utbildning. handlarDetna än om pengamas
grad.

föranledningar till hoppet god ekonomi DUfinns mångaDet om
fort-billigare och bättre hårdvaraUtvecklingenmed IT. mot ut attser

ekonomin allt mindre grad de iframöver, vilket igör tyngssätta att av
Därtill kommernödvändiga investeringarna i utrustning.och för sig att

anledningar.helst blir behövliga andrahurdessa investeringar avsom
sänka dehemelektronikens utvecklingmotsvarande kommerPå sätt att

fördelar radikaltkostnader. Andra ekonomiskastuderandes är ettegna
lärarinsatseroch koncentreralägre behov lokaler Atttransporter.av

med högre verkningsgrad ocksåkompetensoch använda lärares är en
centralt placerad högkompetent lära-diskuterats.möjlighet har Ensom
perifert lokaliserade lärarassistentermed hjälpkan måhända avre

mängd spridda högt kva-resultatåstadkomma tuntsom en mensamma
problem för skolor glesbygd förväntaslificerade lärare. Ekonomiska i

och periferi förlorar själva verketdet Centrum ikunna lösas på sättet.
Sammanfattningsvis: tidens ochinnebörder.del sina rummetsaven

utbildningssammanhang på mildras intetyranni i väg änatt omsynes
upphävas.

det mänskliga kapitaletTeorin1.4 om

etablerad nationalekonomin.Humankapitalteorin är grenen numera av
fysiskt kapital, maskiner, ochAnalogt med investeringar i vägar etc.,

finansiellt kapital finns också s.k. immateriella investeringar i t.ex.
marknadsföring och mänsklig förmåga. Sjukvården avkastningi ger en
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det naturligtvisproduktivitet.öka människors Förutom attattgenom
det också individenfrisk, så innebärhar egenvärde attattett pres-vara

trädgård,delen också på fritiden, i sinoch för denarbetet,iterar mer
utbildningresande fot, Skola ochhobbies, påmed sina annan gerosv.

för individenarbetslivet. Avkastningenefterfrågas ikunskaper ärsom
handlarfår, och för samhället detutbildadeden högre lön om ensom

effekter åtminstone i prin-och högre BNP. Dessaökad produktivitet är
svårbedömdaandra ochTeorin inrymmermätbara icip merpengar.

förefterfrågas både individerutbildningvärden gör att egenavsom
Människor vill ha kunskapför samhällets del.politikerräkning och av

samhället behöver kun-kulturutbudet, och idelför kunna stortatt ta av
fungera. Migrationska kunnaför demokratinmedborgare ärniga att

möjlighe-produktivitet ochmänniskorsexempel på hurytterligare ett
arbetslös-Arbetskraft flyttar frånöka.aktiviteter kanför kulturellater

rikare miljöer.och tilltill sysselsättninghet
delnaturligtvis densammanhangdettaiintresserar ärDet osssom

informellformell ochkunskapskapitalet, dvs.handlarteorin omsomav
erfarenheter.duktighet Itillinkl. lärandeutbildning, större genom

marknadsteo-neoklassiskautvidgningteoringrund och botten är aven
ansträngning investerartid ochdirekta utläggrier. Till priset samtav

efterfrågar honliv. Därförfå bättresjälv förindividen sig ut-i att ett
ocksåefterfrågas kan detutbildningstjänstereftersombildning, och

jämlikhet,effekterFörekomstendem.produceralöna sig externaatt av
för utbild-liteliknande kanmiljöeffekter, ochdemokrati, göra att

subventione-vilket motiverarfri marknad,påproducerasning skulle en
samhällets regi.utbildning irad

individen väljerförklara hurkunskapskapitalet söker ut-Teorin om
ocksåbelyservilket innehåll.respektive, Denmycketbildning; hur ut-

pedagogiskanalyserar den interoll ekonomin. Däremotbildningens i
optimaltanvändslokaler,material,lärarinsatser,effektivitet. Att osv.,

pedagogisk teori An-från eller lämnarutgår utröna.något attär man
konkur-åstadkomseffektivitetmarknadsorienterad,ärsatsen genom

skolvalet.fria Genombakom dettanke attvilket även är enrens,
för hög verk-motivskolverksamhet skaparkonkurrensutsätta enman

utbudet.mångfald iönskvärdningsgrad och en
kunskapskapitalet någotinteväl teorinsyftenvåraFör är av-avom

undersökningargrund har dock vissaMed teoringörande intresse. som
ocksåbakgrundsteori har denlönsamhet. Som vär-gjorts DUs ettav

utbildningvid värdetfästsförhoppningartid dåde i stora somaven
blir fram-bidra till sådana satsningarmed skaITinvestering. DU att

orimligt höga.kostnaderna blirgångsrika attutan
Åtskilliga olika områ-utbildning inomhar gjortsundersökningar av

visatOfta har denjämföra lönsamhet.belysa ochländer förden och att



10 Kostnadseflektiv distansutbildning SOU 1998:83

sig god jämfört med fysiska investeringar.även allmänhetI brukarvara
dock behöva framhålla, utbildning också avkastar ickeattman mo-

effekter förutom ekonomiska,netära för individent.ex. nyttan attav
kunna del kulturutbudet, sköta hälsasin och sin trädgård,ta etc.,av

för samhället ha informerad och demokratiskt inställdsamt attav en
valmanskår. Därtill borde fogmed kunna framhålla utbildningsin-man
vesteringars karaktär komplettering till fysiska. Sofistikerade maski-av

och avkastarutrustning ingenting de inte handhas tillräckligtner om av
kompetenta människor.

Vad humankapitalteorin kan bidra med dels utbild-är synsättet att
ning investering, dels utgångspunkt förär diskussioner kringen en
kostnader och intäkter jämförtDU med traditionell utbildning. ln-av
vesteringsansatsen behöver vi knappast särskilt ingående; detta upp
räcker konstatera det framför allt behovet ökade satsningaratt att är iav
form utbildning för framtiden det handlar Lärande skaav som om. ge

ekonomisk tillväxt, ökat medvetande allehanda problem ochoss om
förmåga lösa dem, fungerande demokrati och bättre liv individu-att ett
ellt. själva verket behovetI investeringar i lärande såanses av vara

det traditionella utbildningssystemet knappast kan klara det,stort, att av
bl.a. för finansieringsmöjligheterna inte räcker till. den anled-Avatt
ningen förhoppningama beträffande vad kan åstadkomma,är DUstora
något vi redan tagit Inte bara behovet livslångt läran-attsom ovan.upp
de krav ökadpå ochrättvisa jämställdhet innebärävenutan att nya
målgrupper uppträder på Och kanske aktörer påävenarenan. nya
"produktionssidan" företag, myndigheter, organisationer, osv..

Den ekonomiska lönsamheten utbildning kan uppenbarligen ökasav
på i princip två ökad avkastning och/eller minskade kost-sätt, genom
nader. båda fallenI måste uppmärksam på de i allmänhet sto-man vara

och eftertraktade effekter, utslag iinte såmonetära termer,ra som ger
de inte minskar samtidigt. längreJu avkastningstid destoatt större av-

kastning; förtidspensionering kapitalförstöring. Ungdomsutbildningär
föredra framför vuxenutbildning, eftersom den harär kortareatt vuxne

återstående tid i arbete. Det gäller emellertid bara under förutsättning
kunskaper inte glöms bort eller föråldras. snabbaDen tekniska, eko-att

nomiska, politiska och kulturella utvecklingen kunskaper behö-gör att
fyllas på eller något kan livslångt lärandeersättas, integöraver som

bara lönsamt nödvändigt. Detta hindrar emellertidäven inteutan att
i kunskapssamhälle bör observant på risken utbildaett attman vara av

i onödan".
bokenI Economics of Distance Education, Recent Experience

1994 redogörs för några försök beräkna lönsamheten DenDU.att av
från konferensär DU och ekonomi i Hongkongrapporten en om

1993. I bidragen "Educational investment for distance educa-ett av
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tion: Inequality that needs be changed" s 42-57 Jarimto argumenterar
Teswarritch för öppnaDU i universitet ska ha med traditionellatt en
utbildning likvärdig finansiering i Thailand. Det visar sig, attmera
medan samhällets avkastning vid de universiteten medär större öppna

huvudsak utbildningi distans, så den privata avkastningen lägreärper
vid de traditionella. berorDetta på de offentliga kostnadernaän att är

högre vid vanliga universitet, samtidigt vid de måsteöppnasom man
kräva högre kursavgift från studenterna för kunna driva verk-atten
samheten. Undersökningen visar samtidigt ThailandDU i betyd-äratt
ligt billigare motsvarande traditionella utbildning. Dettaän är ett

återkommer i land efter land enligt boken Indien,mönster Stor-som
britannien, Canada, Japan, Kina, Hongkong, Sydkorea och sagtsom
Thailand. Generellt räknatDU elev troligen billigareärsett änper

konventionellmotsvarande utbildning i de flesta fall. förutsättningEn
emellertid ofta tillräckligt många elever deltar. Kostnadseffekti-är att

förknippadvitet med andra ord med skalfördelar, något vi åter-är som
kommer till. Vad möjligen kan korollarium tillett tesensom vara om
skalfördelar kan skönja tendens för tiden ökaDUär, överatt attman en
sin kostnadsfördel vanlig utbildning, vilket kan bero pågentemot att

enrollerar alltfler elever och därvid kommerDU åtnjuta fördelarnaatt
verka skala, med lägrei per-elev-kostnad följd.störreattav en som

redovisar undersökningM. Ansari IndienM. DU i i Econ-en av
of distance education Indiaomics in s 74. Studenter i traditionell

undervisning jämförs med andra studenter vid universitetsom samma
studerar distans. Kostnaden elevpå lägre för DU, 15-är avsevärtper

den traditionella undervisningen.23 % Vid universitet Keralaettav
University den otroligasmått l-2 %. Någon lönsam-rapporteras vara
hetsundersölcning gjordes inte, medan kostnadssidan talar för högmen
lönsamhet, talar intäktssidan förså de konventionella studierna. Studie-
resultaten nämligen i dessa bättre. döma åtskilligaAttär avsevärt av

akademiskaundersökningar har studier med hjälp ofta bådeDUav
resultat på tentamina och lägre examinationsgrad. måletOmsämre är

akademiska examina innebär sådana resultat naturligtvis slöseri medett
mänskliga och motsvarande lägre lönsamhet. bör dockManresurser en
inte dra förhastade slutsatser; alla studenter behöver inte motive-vara
rade examensstudier. själva verket kanI det så det blandattav vara
DU-studentema finns högre andel med andra mål bland demänen som
studerar traditionellt.

diskuterarI YenbamrungPatamapoon "Theuppsatsemaen av
electronic university: study ofemerging A student effectivenesscost

s 213. Författaren jämförde off campus DU med "on campus-——
studenter. Lönsamheten, bedömd med hjälp pay-off-, avkastnings-,av
nuvärde- och internräntemetodema, visade i båda kategorierna åt-att
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yrkesarbetade vid sidan studierna högre lön-njöt de studenter avsom
resultatetvariabel påverkade positivtsamhet. En som var an-annan

undervisningen. Ungefär hälfteninteraktiv video ivändningen avav
med van1iga studenter jämförbar goduppvisadeDU-studentema en

låg avkastning ellerde övriga hade mycket ingenlönsamhet, medan
studenter hög grad kan motiverasdrar slutsatsen ialls. Författaren att

lön för mödan. Studenterickesåväl ärmonetärmonetär somsomav
fögaekonomiska uttryckte inget eller intressemed situationnöjda sin

drivkraft tycktes,kostnadseffektivitet i Derasför monetära termer. en-
ökat själv-i arbetet och privat,lärandet i sig,ligt författaren, statusvara

i för-intellektuella utmaningar.förtroende och Rapporten utmynnar en
kan komma ha ökandeicke belöningarmodan sådana monetära attatt

efterfrågarför dem DU.betydelse som
utesluta eller bagatellisera andrabör dock, jag, inteMan or-menar

för stude-med konventionella mått DU-studieresultatsaker till sämre
eftersträvar examina intefinnas individerrande. kanDet mensom

förkunskaper, studi-förutsättningar formilyckas på grund sämre avav
studenter kanSådanagenetisk begåvning.och överrepre-varaevana

problemfall viktigti såsenterade Dettai DU-gruppen. är att taett upp
ska fungeraofta uttalade ambitionerna DUgrund depåinte minst attav

kompensatoriskt.
nuvarande ståndpunkt dra någraforskningensdet påsvårtHur är att

iHilaryekonomin i DU visar Perratonsäkra slutsatser om
Scale andhigher education:of distance teaching inComparative cost

jämför resultat. deantal studier och I 17qua1itys 19. Han etttar upp
lägre påstudent i allmänhet i DUkostnadenrefererarstudier han är per

examinerad lägre,fall kostnadnågrauniversitetsnivå. I är även menper
det blir svårt jämföra DUuppgift, varförfall saknas dennade flestai att

därtill analysenlärande campus. Om vi ikonventionellt "onmed öns-
studenters lärande, står vi påaspekter påkvalitativakar med änäventa

forskningenåterstår för igrund,bräckligare Perraton. Det attmenar
problemlösnings-studentersmed resultat ibedömningen tennerta av

uppfattningar,välmotiveradeförmåga uttryckaförmåga, deras att egna
lärande kon-förmodar såväl idetta gäller, jag, DUMen som meraosv.

sammanhang.ventionella
humankapitalmodellensenligt empi-Lönsamhetsberäkningar DUav

fonnen,konventionellaåtminstone i denriska tillämpningar, mera
betyder knappastsärskilt fruktbärande Dettatycks inte ansats.envara

ellervarken inskränkt ekonomiskt i vi-skulle lönsam,inteDUatt vara
effekter kankan ha betydandedare mening. DU externa t.ex.som gyn-

de ickeDärtill kan misstänkaekonomisk tillväxt. monetäraattmanna
och inkorpore-svårmätbara och svåra tolkaeffekterna avsevärda, attär

för-konventionell lönsamhetsberäkningekonomisk analys.i Enra en



distansutbildningKostnadseffektiv 131998:83SOU

data, inklusivetillförlitligaochanvändbarapåbristenocksåsvåras av
såvitt jaggäller Sverigebrist,kostnadsinformation. Denna ävensom

angelägnaochbeklaglig andranaturligtvisbedöma,kunnat är meraav
m.fl.myndigheter,politiker ochförbeslutsunderlagbehovetskäl; av

någraförbarautvärdering,och nämnauppföljning attför exem-samt
pel.

ochproduktivitetökamålhelt andraiblandoch ändelvis attharDU
missvisande ochlönsamhetsberäkningarvilket kaninkomster, göra po-

dentill skepsis. Iorsakerandraemellertidfinnsänglösa. ävenDet
media ochmodernadatakommunikation,med IT,världensnabba

osäkerheten,ökarkunskaper,ochtjänsterföromloppstiderkorta varor,
ochproduktivitetprojicerayrkeskunskaper. Attvärdetbl.a. avom

ord allt svårare.andrablir medframtidavlägsenilönekapacitet in en
brukarlönsamhetsberälcningarmodeller försofistikeradeI manmera

nå-förmågaemellertidförutsätter attarbetslöshet. Dettaförjustera en
bli allttycksarbetslöshet, någotframtidaförutsägagorlunda kunna som

föralldelesempiriska formi sin är sta-Humankapitalteorinomöjligare.
förändringar.radikalasnabba ochmedvärldtisk i en

avkastningenden viktigasteförkan attMan argumenterarentav
delförsynnerhet DU utgörakanske i äroch attför utbildning en av

ochförändringartill positivamedverka mot-samhällsdynamiken, att
kanske detformer,andraeller i ärUtbildning, DUverka negativa. som

upprätthållatill ochgrunden ettläggaför attviktigaste instrumentet att
otillför-ellerObefintligaorganisationer.lärandemedsamhällelärande

med allhängerforskningsresultatmotstridandeochlitliga data sanno-
och desslärandetbåde inomförändringarnasnabbamed delikhet ihop

långtliggerefterfråganutbud ochekonomiskaomgivning. I termer:
talamöjligtöverhuvudtagetmån det är attdenjämviktsläget, ifrån om

produktions-ochkostnads-påpraktiska lösningarnasådant. Deett
angelägetdetDärföromfattning.betydande ärisaknasproblemen ännu
finansie-ochkostnadseffektivitetFoU-ansträngningarinrikta motatt

ringsproblem.

effektivitetsläraSkolans1.5

i USA,högintressanteffektivitetskolorsfråganblev1960-taletPå om
följddelsantal larmrapporter,grunddels på ryssamasett avensomav

undradeskolanbästadenverkligenHade USArymden.iframgång
undersöktegrund. Mandennainitierades påforskningdelhelEnman.

resultat. Coleman-ochskolans inputsmellansambandenstatistiskade
skolvariabler ifannberömda. Han stortdenundersökningen attmestär

skol-läraregenskaper,Varkenskolresultat.medsambandsaknadesett
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byggnader, utrustning eller liknande hade någon korrelation med re-
sultat, vilket däremot elevers sociala bakgrund hade.

Senare forskning kunde åtminstone delvis återupprätta skolans för-
lorade heder. Sambanden med elevers sociala bakgrund kunde bara
bekräftas, det visade sig skolan ändå hade självständigatt in-men en
verkan elevresultat.på I de tidigare undersökningarna relaterades in-

till medan däremot den mellanliggandeputs outputs, under-processen,
visning och lärande, ignorerades. deI undersökningarna detsenare var

denna analyserades. Vad händer brai skolor och hur skil-snarare som
jer de frånsig mindre bra Många studier genomfördes med den ut-
gångspunkten. Som kriterier på bra skolor hade inte bara kun-man
skapsresultat sociala indikatorer.ävenutan

det följI ande jag uppdelning effektivitetskriteriernagör på så-en av
dana har medgöraattsom

skolans undervisning och lärares agerande0
det goda skolklimatet0
skolans ledning och organisation0

1.5.1 God undervisning

Forskningen visar god undervisning kännetecknasatt en av:

läraren har hög verbal förmågaatt
undervisningsgruppens storlek påverkar resultatet baraatt0 men om

läraren lägger undervisningsstil försin fördelenutnyttja medattom
små grupper

barn missgynnade skolanär i sociala bakgrundatt sin är0 som av
speciellt undervisningskänsliga för faktorerna "lärarens verbala
förmåga och "små undervisningsgrupper

läraren har och kontaktförmågavärmeatt
undervisningen välstruktureradäratt
eleverna får systematiskt och tillräckligt ofta tydlig feedatt en

back " på sina prestationer
kunskapsmål betonasatt
effektiva procedurer har samband med tidsanvändningenatt sko-i

lan
välorganiserade inlärningstillfZillen klassrumsadministrationatt0
högre andel effektiv tid åt eleverna med bättre inlärningsresultatger
följdsom

Intressant missgynnade elever,är sådana med ofördelaktigatt hemmiljö
eller andra hotas utslagning, tycks speciellt under vis-som av vara
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deelever fårså dessaningskänsliga. änAtt attstyra sommerresurser
s.k. förstärknings-lönsam strategi.alltså Denbra ändåklarar sig är en

samband med dethar avskaffats idetta syftehade nyaresursen som
Samtidigtskolan.kommunaliseringenoch ärstatsbidragssystemet av

stödskamissgynnade eleverfortfarandedock ambitionen extraatt ges
hjälp.och

resultat någoteffektivitetsforslmingensinnebäravseendenvissaI av
skolan det ordningden godatraditionell skola.för I ärupprättelseen

med systematik ochviktigtundervisning detgällerreda. detoch När är
genomskin-och pålogisktskaSammanhangenstruktur. ettpresenteras

lyckasväl deinformeras hurkontinuerligtskaElevernaligt sätt. om
uppgifter.med sina

ilärandedetviktig input isjälvklart ägerElevtid är rumsomen
skol-till bättrelederrimligaskolan, inomtid iskolan. gränser,Att mer

ökamöjligheterOlikamindre självklart.ellerförefaller attresultat mer
Ekonomi-Sverigediskuterats. Ihar ocksåför inlärningtiden av

tid irekommenderadebl.a.1993:16,SOUkommissionen mersom
humanka-idärmed öka investeringenförhemarbeteochskolan attmer

emellertid inte helttidsyfte. Mängden avgö-tillväxtfrämjandcpital i är
andeldvs. hurtidens kvalitet,ocksåhandlardet storrande, avomom

klassrumsad-härlärande.aktivt Detanvänds i ärbruttotiden somsom
arbe-förmår organiserabilden.in i Lärarekommerministrationen som

vinner 50%forskningar visat,bra harpåklassrummeni sätt,ett mertet
framgångs-mindrejämfört med lärareelever, äraktiv tid sinai som

avseende.rika dettai

skolklimatetgoda1.5.2 Det

kulturanda, denform denbeskrivas ibästresultaten kanVissa avav
kriterierskolor.framgångsrika Deråder pådet klimateller somsom

skolkli-gällertill detframkommiteffektivitetsforskningen gottnär ett
blärmat a:

eleverlärare bryr sig sinaom
dessa skakrav,också ställainnebär"bry om"sig attatt varamen

avpassadeindividuellt
och elevansvardemokratisk andaskolan engenomsyras av0

betonasgod moralgemenskap ochstudier,kunskaper,värdet av
föräldrar,elever,mål lärare,alla intressenter strävar mot samma0

osv.skolpolitiker,skoladministratörer,

baraheta.det brukar Inteeleven igoda skolandenI är centrum, som
Elever bör habeaktas.önskemål skaockså deraselevernas behov utan
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inflytande på sin skolgång. Den sista punkten belyser betydelsenegen
det lokala inflytandet skolan. Alla intressenteröver bör strävaav

håll mål inte bara alla känner tillmotsamma utangemensamma som
också instämmer Dessa kriterier betonar vikten lokal mobilise-av en
ring alla goda krafter inom skolan och skolansi omgivning. De kanav
användas för motivera starkt decentraliserad skola och kanatt där-en
med också och harutgöra, för kommunalise-använts argumentsom,
ring. bör emellertidDet observeras, decentralisering inte nödvän-att
digtvis detsamma kommunalisering; detär nämligen fullt möj-ärsom
ligt tänka sig starkt decentraliserad skola med inget elleratt fögaen
kommunalt inflytande.

Skolans1.5.3 organisation och ledning

framgångsrikaI skolor kännetecknas organisation och ledning av

starkt ledarskap, framför allt med avseende på det pedagogiskaett0
arbetet

tydligt ledarskap med klara målformuleringar och målett som upp-
fattas och omfattas alla berördaav
ordning och reda
professionell miljö0
lärares delaktighet beslut, resultatbedömning, planeringi och eko-
nomi, m.m.

Ledarskapets roll för och organisatoriska kännetecken denpå goda
skolan länge oklara. förefallerDet emellertidrätt forsk-var som om
ningen i denna del efterhand har kunnat bättre besked. Rektorge
motsvarande ska synligt ledarskap framför allt inriktatutöva på detett
pedagogiska arbetet. Med tanke på skolklimatets betydelsestora vore
det också rimligt förvänta sig, ledningen har betydelseatt att attgenom
kunna bidra till vi-anda i skolan. dettaHur ska till praktisktrenten

däremot oklart; ledning ochär organisation har i goda skolor ovanstå-
ende kännetecken enligt forskningen, dit komplicerad.vägen ärmen
Det vill den skulle via intensivt arbete medett att ut-synas som om
veckla formuleravisioner, mål och vinna bland medarbetarnaacceptans
för dessa.

Vid InternationalIMTEC toward educational change,movements
institut vid Oslo haruniversitet bedrivitsett OECD-projekt,ett

Schools for 2020. Dalin,Per professor i pedagogik vidär uni-som
förestårversitetet, institutet. författareHan till böckerär tre över-som

till svenska. Utbildning för århundrade",satts Skolutvecklingett nytt
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förlag,Liberssamtliga påpraktikSkolutvecklingochteori --
1995.

eleverförbereda sinakunnaDalin,enligtskola måste,effektivEn
talarförändringar. Hansnabbamycketvärldensmoderna omdenför
samhäl-postindustrielladetkännetecknarrevolutionerna"de tio som

let:

informationsrevolutionenochKunskaps-
Befolkningsexplosionen

globaliseringenrevolutioneninternationellaDen -
revolutionenekonomiskaDen
revolutionenteknologiskaDen

akademikerblandArbetslöshet
revolutionenekologiskaDen

revolutionensocialaochkulturellaDen
revolutionenestetiskaDen

mosaikdemokratirevolutionenpolitiska motDen en-
ele-måsteförändringarnadebemästrakunnalivet storaiFör att senare

ochlära" övalärabaskunskaper, attbibringasallt upp enframförver
deharskoladecentraliseradstarktproblemlösningsförmåga. Enkreativ

Dalin.med detta,lyckasförutsättningarna attbästa menar
kortfattat presente-processforskning,denhar inteSåvitt jag somvet

preliminäraNågraoch/eller IT.gälla DUtillutsträckts attrats ovan,
medformulerasdock kunna ut-bordehypoteserrimligaellerutsagor

handlarförstaeffektivitetskriterierna. Den omfrångångspunkt gruppen
visochpåoch sättkvalitethög utgörlärandeochundervisninggod av

kompenseraellerklaramåsteDUsvårigheterkatalog avöver somen
problematisk utövaattkankontaktförmåga t.ex.ochför. Värme vara

verketsjälvavad iuppfattningKriteriernadistans. somomengerper
förkla-ocksåkanskehjälpmedel. Delärarersättandes.k. ger enkrävs av

videointeraktivfaktumdetbelysning attåtminstoneellertillring av
svårigheternadelgodhjälpmedel. Enhögpotentsig avvisat ettvara

lärareinteraktivitet,socialmed förlustensjälvfallethänger avsamman
DUlärare-elevkontakten. Omalltframföremellan ocheleveremellan,

häng-gymnasieskolenivå,ochgmndskole-lyckas påska kunnamed IT
denkontaktersådanamedlyckasvälhurpåmycket maner

elektroniska vägen.
dock kunnabordeundervisninggodförkriterierna upp-Många av

feed-struktur,påkravenDU,med hjälpbra t.ex.likafyllas minst av
undervisningstillfállen. Attvälorganiseradeocksåkanskeochback

problematiskt. Enåterigenkanskolklimatetgoda ge-detskapa vara
DUalltför svårt;dock intetordemålmot varasträvan sammamensam
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kan i det hänseendet ha vissa fördelar; eftersomt.o.m. den är extremt
decentraliserad eller åtminstone skulle kunna det.vara

Den tredje kriterier slutligen handlar alltså skolorsgruppen om or-
ganisation och ledning. Där betonas starkt ledarskap, samtidigtett men

demokratiskt medinflytande förett lärare. Elevinflytandet viktigtär
och finns med under rubriken Det goda skolklimatet. Dessa kriterier

ytterligare för decentraliserad skolaargument effektivareattger ären
centralistiskt styrd.än De belyser också hur angeläget det de-ären att

centraliseringen inte i kommunens centrala besluts-stannar och för-
valtningsapparat förs vidare till de enskilda skolorna.utan Självstän-
dighet för skolor förutsättning för effektivitet betonas starktsom en av
Chubb och bokenMoe i Politics Markets and Americas Schools
1990. Författarna bygger sina slutsatser dels på tidigare forskning om
skolors effektivitet, dels på sina undersökningar institutioner-egna av

betydelse för skolan. De skolor starkt utifrånstyrda,är politisktnas som
och byråkratiskt, visar elevresultatsämre de har hög gradänupp som

självständighet. Ju autonomi desto effektivare skola.av mer
Att tolka dessa forskningsresultat i DU-sammanhang Vanskligt,är

minst Vad innebär exempelvis starkt ochsagt. synligt pedagogisktett
ledarskap Och hur nödvändigt det just det gällerär DU Möjligennär
kan fönnoda det har betydelse DU användsatt när kom-man ettsom
plement till traditionell undervisning. Och för DU i sådana fallatt
verkligen kommer till användning vid behov. Självständighetens och
decentraliseringens betydelse kan däremot på naturligt fogas in iett sätt

diskussion DU och effektivt lärande. DU innebär eller skulleen om
åtminstone kunna betyda, avsevärd frihet och radikal decentrali-en en
sering, nämligen ända till elevnivån. Eleven får, eller skulle kunna få,
herraväldet sitt lärande.över Detta i sin jag,eget är detur, tror en av
viktigaste förutsättningarna, för uppfylla de krav Per Dalinsatt 10som
revolutioner innebär s 16. Slutligen kan det skäl framhållaattvara
ledarskapets betydelse för förändringar ska kommastora tillatt stånd.
Eftersom DU med kanIT ingrediens i nödvändig förändring,vara en en

betydelsen goda ledareär mycket Och entusiastiska lärarestor.av av
e1dsjii1ar, något också brukar framhållas skolans effektivi-som av
tetsforskare.
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skalfördelarochKostnadseffektivitet1.6

Kostnadseffektivitet.6. l1

mellanrelationkostnadseffektivitetbegreppetinnebäruttrycktKort en
kostnadsef-högredestoförvärdekostnad. Juvärde och pengarnamer

mins-kostnadertvåöka påprincip attkan i sätt:Denfektivitet. genom
lärandetellermindreblir attlärandet sämre samtkar genomattutan

kostnad-Rimligtvisökar.kostnaderna ärbättreeller blirökar attutan
förnekas,det inteSamtidigt ska atteftersträvansvärt.någotseffektivitet

ochmeroperationaliseraochdefinieraproblematisktdet attär
lärande.bättreochsämre"ellermindre

till DUknyts ärförhoppningartill såanledningarna storaattEn av
förformerandrakostnadseffektiv änsigska visaden un-att meravara

utbildningsex-hotardiskuteratredanvilärande;ochdervisning som
finansieras.kanintekostnadsexplosionutlösapansionen att somen

arbetslöshetjämställdhetskrav,ochjämlikhets-Kunskapssamhället, en
ökad in-medekonominglobaliseringblihotar permanent,att avsom

ökan-miljöhot,säkerhetsproblem,släptåg,ikonkurrensternationell en
till dennasamverkarmigration,svårkontrolleradalltmerochde m.m.,

behöverutbildningssamhälletbarainteexplosion. Detdubbla är som
paradoxalså attsituationensjukvården t.o.m.ärInom t.ex.pengar.mer

ofta medkan botasalltflerblir bättre;dendärförblir dyrareden att men
följdmetoder. Somdärmed dyrareochsofistikeradeteknologiskt aven

ochsjukvårdskonsumtionhögtillalltfleröverlever permanent endetta
till såda-Även tendenserhakanutbildningssystemålderdom.vårdtung

ad-ökadkräverspecialisterFlerkostnadsökningar.självgenereradena
fler lärare,behovutbildningexpanderadministration. En avgenererar

lärarutbildare,flerdärmedoch osv.
dennaochteknologibehöverlärandeökatFrågan omär merom
åstad-lärande kanFörbättratfördyrande.måstenödvändigtvis vara

vill-lärandetskunskaperökadetillämpningkommas omavgenom en
kunskapertillämpaeller;antingenhandla attintebehöverkor. Det om

gångerMångaanvända IT.behovinnebära attlärande kan ett avom
tek-utnyttjaskanidéer närvälkändagamlasådet nykan attt.o.m. vara

ram,klassensinom"Individualiseringmöjligt.detta somnik gör
därförmisslyckadesfrånadelsmärkegrundskolans start,skulle vara

undan-enstakaitillräckteekonomi inte änannatklassrummetsatt
arbetsbörda. Iorimligtfick läggaeldsjälar stortagsfall där nor-ner en

såansträngningaroch sinatidmed sinlärarenekonomiserarmalfallet
elever.mellangruppendenförbäst storaundervisningen avatt passar

ochstimulansuppgifter,med utma-tillräckligtfår inteduktigasteDe
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ningar, medan de aldrig får tillräcklig tid lära färdigt och där-attsvaga
för, kan tillägga, småningom slutar lära överhuvudtaget,attman upp
åtminstone lära enligt intentionerna. Vad de elevernaatt däremotsvaga
lär sig, i enlighet med den s.k. dolda läroplanen, de inte duger ochär att

skolan inte något för dem.att är Teorierna lärares nödvändiga eko-om
nomisering sin tid kommer bl från Urban Dahlöfs och Ulf Pav egen a
Lundgrens forskning kring de s.k. ramfaktorer styrande för lära-ärsom

undervisa.sätt attres
Poängen deti här sammanhanget teknologi skulle kunnaär att ny

medverka till gammal idé, deti här fallet individualiseringatt en av
undervisning, faktiskt skulle kunna genomföras. Detta kräver själv-nu
fallet inte DU i och för sig. Däremot torde kunna hysa vissa för-man
hoppningar DU med IT skulle kunna bidra till ökat lärandeatt justom

goda möjligheter till individualisering. DU, speciellt med hjälpgenom
IT, skulle kunna utformas till på smidigt skilda in-att ett sättav passa

lämingsstilar, åldrar, motiv och erfarenheter, detOm kan ske tillm.m.
rimliga kostnader skulle formen kostnadseffektiv med andra ord.vara

Andra öka och försätt kostnadernaatt output, mer pengarna om
inte samtidigt går öka utbildningens tillgänglighetär attupp, geogra-
fiskt och socialt. Både ochDU IT har deti sammanhanget potenti-stor
al, bl den oberoende tid ochär påatt kon-sättetta genom av rum som
ventionell undervisning aldrig kan Det ingen tillfällighetär attvara.
Norge med kommunikationshindrande fjäll, fjordar, ödemarker och
utpräglade glesbygdsboende, ligger långt framme det gäller DU inär

ochteori praktik. Hög tillgänglighet och låga kostnader innebär kost-
nadseffektivitet, allt lika. Problemet det knappastannat möjligtär att är

dra några säkra slutsatser förhållandeatt DU i till kon-outputom av
ventionell utbildning. Som vi redan kan resultatet för delDUs för-sett

vi väljer antalsämras examina i stället för antal elever somoutput-om
mått. Andra komplicerade mått har inte sådanaprövats, t.ex.mera som

lärandets villkor, tillgänglighet och utfallrör i form kunskaper, för-av
mågor och attityder.

framgåttSom ovanstående kostnader avgörandeär iav samman-
hanget. kostnadseffektivitetFör det viktigt bättre resultatär uppnåsatt

kostnader ökar eller åtminstone inte ökarutan att för mycket. Omvänt
gäller vid kostnadsminskningar uppnås kostnadseffektivitetatt bara om
resultaten kan hållas vid nivå eller försämrasinte i alltför högsamma
grad. Det handlar krona, skulle kunnaoutput Som visäga.om per man
redan påpekat det svårt jämföra konventionellär utbildning ochatt DU
vad gäller resultat. Mer kostnader, enligt vad framgåttvet man om som

Även kostnadsanalysen emellertid i sin lindaär det gällernärovan.
framgårtex.DU. Det funnitEU det angelägetatt utreda kostna-attav

der för DU och metoder bedöma och redovisa dem, särskiltatt för jam-
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Research Foun-InternationalvidHilary Perratonländer.mellanförelse
EU-projektlederEngland, ettCambridgeLearning,Openfördation

Solcratesprogrammet.inomsyftesådantmed ett
projektpåbörjade är1996nyligenalldelesdettatillförslagetEnligt

be-behovadministratörersochpolitikerstillfredsställa avavsikten att
utbild-ochmyndigheterförsamlingar,politiskaförbådeslutsunderlag,

visatha öppenattpraktik kanochForskning ansesningsinstitutioner.
utbild-ökatochtillgänglighetenvidgatharfaktisktoch DUutbildning

datainternationellaBefintliga somenligt Perraton.kvalitet,ningens
omständighetervissaunderDUvisarkostnadseffektivitet attbeskriver

finnsDetutbildning.traditionellmedframgångsriktkonkurrerakan
data. Förtillgängligamedproblemenligt Perraton,fortfarande tredock,

ellersaknasfall ärmångadata idet aviotillräckliga attdeförstadet är
ochuniversitetsnivåndatade flestagällerandradetFörkvalitet.dålig

universitet.ochkonventionella öppnajämföraförfram atttagitshar
förochnivåerandra ävenförkostnadsinformationmindrefinnsDet av

traditionellt,ochdistanspåbådeundervisarsamtidigtinstitutioner, som
svå-institutionermångahartredjedetFörinstitutioner.bimodalas.k.

utbild-olikapåuppdeladekostnaderredovisagällerdet attrigheter när
det intelängeSåinstitutionsnivå.påadministrationförochningsfonner

omöj-detändamål,och äraktiviteterolikapåkostnaderfördelagår att
andraochutbildningsresultatspecifikaförkostnaderberäknaligt att

förrestriktiondärmedkostnadsdata ärpåBristenutfall. enintressanta
DU.ochlärandefrämjande öppetochadministrationutveckling, av
ochdatasamlasituationen attförbättratillsyftar genomattProjektet

resursfördelning.beslutvidanvändaskan omverktygutveckla som
påstå.vågalugntkanSverige,ifinnsbehovoch manbristerSamma

EU-projektet är att:förMålen

åstadkommautbildningnivåerolika enförochEuropabasis avpå
kostnadseffektivitetbelyserdataexisterandegenomgång somav

undersökaoch DU, samtutbildninggällervad öppenkomparativt
kostnadseffektiviteten.ökakanvariablervilka som

för kost-användsmodellerochteknikerexisterande somundersöka
bimodalavidsärskiltDU,ochlärandeinomnadsfördelning öppet
vid kost-vägledningförprincipersundaochinstitutioner, generera

generellformmöjligt iadministration,och enavnadsfördelning om
modell.

budgetansvarigaochinstitutionerför omvägledningutarbeta en
syftarförslaginnefattakannågot även somkostnadsfördelning, som

tilloch DU,lärande samtikostnadseffektiviteten öppet seökatill att
tillgänglig att utgeallmänt envägledning görs genomdennaatt

handbok.
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1.6.2 Skalfördelar

Skalfördelar innebär enkelt uttryckt verksamhetatt meden opererar
höga fasta kostnader i relation till de rörliga. Fasta sådanaär intesom
ökar med antalet tillverkade enheter eller presterade tjänster, medan de
rörliga så. Skalfördelargör innebär definitionsmässigt det godatt är
ekonomi producera i skala.att Fasta kostnaderstor sprids på allt flerut
enheter och styckekostnaden blir låg. Om många producenter priskon-
kurrerar kan detta leda till ingen producentemaatt förmår täcka sinaav
fasta kostnader, vilket i sin kan resultera itur monopol eller oligopol
där eller fåtal tillverkareett Priset bliröver. dåen tar högt och antalet

eller tjänster lägre vadän samhällsekonomisktvaror optimalt.som vore
Antalet köpare minskar priset ökar.när Om produkten angelägenanses
kan välja producera i samhälletsatt regi eller subventioneraman verk-
samheten. bådaI fallen används ibland skattemedel för täcka verk-att
samhetens kostnader helt eller delvis. Avsikten säkerställaär att en
samhällsekonomiskt önskvärd nivå. Detta har betydelse för hur DU
med IT ska finansieras. Vi återkommer till detta problem.

Att sprida kostnader på fler elever motivet bakomär sparkravens re-
sultat i klasser.större Lärarkostnaden måste i det sammanhanget be-
traktas fast eftersom den inte ökar med antalet eleversom i klass.en
Huruvida kvaliteten minskar vid marginell ökning elevantalet ien av
klasserna omstridd frågaär inte har fått något entydigten DUsom svar.
och/eller IT erbjuder möjligheter utnyttja skalfördelaratt kva-utan att
liteten minskar. Det i varje fall förhoppningen.är

En önskan utnyttja Skalfördelaratt i skolan fanns emellertid långt
före nedskärningamas tid. I själva verket kan hela konstruktio-man se

skolan sätt kostnadenettnen att elevav jämförtsom medpressa per
undervisning och lärande i hemmen med eller hjälp ambuleran-utan av
de lärare. Den sk. Lancastennetoden gick längst i det avseendet. En
lärare undervisade hela skolan, Äldreibland flera hundra elever. och
kunniga elever, fickmonitörer, undervisa de andra i små undergrupper
lärarens ledning. Det verkligen industrialiserad skola och denvar en
uppkom betecknande i England i början 1800-talet. Den sprednog av
sig för övrigt också snabbt till Sverige med industrialismen.

Bakom uppkomsten skalfördelar ligger vanligtvis höga kostnaderav
för kapital, maskiner, byggnader, transportmedel, Modern DUosv.
kräver onekligen investeringar i datorer, modem, Ochservrar, osv.

iäven organisation nätverksstrukturer". Det visar sig emellertid att
de fasta kostnadernastörsta utvecklingskostnaderär för material: pro-

manualer, presentationer,gram, programmering för individuella vägar
lärandet, Dessa fasta kostnader,genom redovisningsmässigtosv. som

och något missvisande brukar räknas till driftskostnaderna, har inte så
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användningenalltframförmed IT. Det ärmed DU göramycket att som
rimligtförst ikostnadseffektiv storblirregeliDUIT gör attsomav

skala.
förutvecklingskostnademavisarlitteraturen attgenomgångEn av

regeleller DU, ärsådankonventionellundervisning, somIT-material i
andlearningOpen"Technology,bokenhar iW. BatesA.mycket höga.

olikaförkostnadsstrukturengått igenom1995EducationDistance
produk-frånutgångspunktMedmedier.tvåvägsrespektiveenvägs

indi-kostnadhanberäknarmedieprogramolika perförtionskostnader
kanpåtagliga,mycketSkalfördelama ärstuderande.antalolikavidvid

antalmedvarierar stu-kostnaderdepåberoroch det attvisa,han som
studerarmångahuroberoendedemedan är somlåga,denter avär som
eller föriproducenterfrånhanhämtarkostnadsdataflestahöga. Deär

rimliga. Enhypotetiska mendataVissaEngland. ärUniversity iOpen
utseende.följandeharkostnadskurvatypisk

Kronor

studerandeAntal
4

studerande.med I Tför DUKostnadF per

olikamellanskalfördelarförekomsteniskillnaderfinns avDet stora
tekno-mellanskillnaddetmedbörjaTill ärutbildningsteknologier. att

medinteraktionertillåterderespektivetillåter,intelogier somsom
sjunkerkostnadenbilligare,barainteEnvägsteknologier ärmaterialet.

Skalfördelama änstörreärstuderandeantal.ökandevidsnabbareockså
trycktuppnår mate-envågsteknologiemaAvtvåvägstelmologiema.för

kost-rimligsnabbttämligenförinspelad TV,och enljudkassetterrial,
och TV-programlärandedatorbaseratradioprogram,medannadsnivå,

dyraavskräckandebliför inteellerelever att1000omkringkräver mer
skalför-samtidigtdyratvåvägsteknologier är somstuderande. Attper

interaktivitetenpånaturligtvis attberorpåtagliga,såintedelarna är
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kostar och dryg del den kostnadenatt varierar med antalet stude-en av
rande. Datorkonferenser emellertid billigaär på alla nivåer och saknar
helt skalfördelar. Den dyraste tekniken Live ITV, sedanär kommer
video-konferenser och telefonkonferenser. Samtliga uppvisar vissatre
skalfördelar.

Bates resultat tyder på, något han själv påpekar, det möj-att ärsom
ligt ekonomisera kombineraatt olika medieratt på sättgenom ett som

god effekt kosta orimligtutan mycket.att Detta förutsätter bådeger
ekonomisk och pedagogisk expertis. Ekonomer kan analysera kostna-
der och pedagoger utfallet olika modeller för presentation materi-av av
alet.

Medan Bates utifrån konstrueradeargumenterar exempel refererar
Greville Rumble i sin bok The Costs and Economics of Open and
Distance Learning till resultaten från antal empiriska undersök-ett
ningar skalfördelar i DU, de flesta från Open University. des-Enav av

Lairdlaw och Layard, 1974 undersökte universitetet för detsa om
första borde expandera och för det andra utöka sitt kurssortiment. De
delade kostnaderna i kurskostnader och administrationskostnaderupp
för universitetet centralt. Båda kostnadsslagen delades sedan i så-upp
dana varierar respektive inte varierar med studentantal.som

Bl följande slutsatser kunde forskarna dra sin undersökning.a av
Styrkan i Open University låg i potentialen för lärararbeteersättaatt
med kapital material. Många kurser, kunde visa, hade emellertidman
inte uppnått break-even", dvs. den nivå där Open University var mer
kostnadseffektivt traditionelltän universitet. Högre kurser med färre
studenter kunde motiveras endast med de utgjorde på någotatt sätten
nödvändig del i inte med de skullesystemet, kostnadsef-att vara mera
fektiva traditionellt. Vadän gäller det totala antalet studerande drog

slutsatsen Open University redanatt under sitt andra år 1972man
överskridit break-even" för kostnadseffektivitet. Där fanns 31 000
studerande jämfört med kravet 22 000.

En studie Wagner, 1977 kunde Visa det fanns ytterligareannan att
skalekonomi i fortsatt expansion Open University. Bl skulleen av a
detta kunna ske kombinera tekniker påatt sätt ängenom annat som
skedde och ändra kursutbudet. liknandeatt I studie ifråga-genom en

den interna effektivitetensattes Mace, 1978 vid Open University; det
möjligt menade författaren öka universitetets kostnadseffekti-attvore

vitet ändra tekniken för undervisning.att Bl ansåg han be-genom atta
roendet radio- och TV-program borde minska.av

bokenI Valuable, Viable Software in Education: Cases and Analy-
sis 1994, red Paul Morris m.fl. beskrivs 20 framgångsrika utbild-
ningspaket för undervisning med hjälp IT, med hänsyn till använd-av
barhet, flexibilitet, pedagogik och kostnader, i ellersom anges pengar
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utbild-godaegenskapervilkavisaSyftet"manår". är attiåtminstone
undervisning.konventionellihandlar ITDethar.ningsprogram om

tillupphovIT-delendetpådel beror ärvår attför gersomIntresset
iIT-materialetindelar treFörfattarnaDU. grupper:iskalfördelar

tredjebrew. Denoch homesoftwarecurricular grup-wor1dware,
Världs-undersökningen.med iintematerial,hemsnickrat taspen,

ocksåkanutbildningsbehovförspecielltutveckladinte menvaran är
och2Exempel Lotusanvändning. ärsådan pro-till enanpassas

kanocksåarbete,sittanvänder iföretagsekonomer sommensomgram
material där-Läroplansbaseratekonomer.utbildningvidanvändas av

Materialutbildningsändamål. ärförspeciellt an-utvecklat somäremot
eko-förintresseharoch på stortsättutbildning annatbåde ivändbart

möjlighet.till dennaåterkommerViDU.nomisering av
högkostnadsprojekt.undersökningen ärprojekt iallaPraktiskt taget

baraIntekostnadsposter. ut-väsentligauppdateringoch ärUtveckling
förkostnaderocksåoftatillkommerdethöga;vecklingskostnadema är
förbådeanvändasigläraiinvesteringaroch att programmen,hårdvara

utbild-tillexklusivtvänder siginteVärldsvaranelever.ochlärare som
användningsom-mångfaldfördelar. Enmångaharningsmarknaden av
kostnader. Där-fastaspridningmedmarknad störreråden större avger

forsk-utbildning,mellanbryggormaterial utgöradennatill kan typ av
omfattandesigförsäkranäringsliv. Ett sätt attoch annat enomning

flexibilitet ibygga införfattarna,enligt programmenattanvändning är,
ochsituationerskiftandeanvändas idåkansoftware. Deadaptable

viÄven återkommermöjlighetdennabehov.varierandeföranpassas
följande.dettill i

betonasskalaianvändningsäkra storNödvändigheten att enav
gäl-alltFramförböcker.ochandramånga rapporterihärkraftigt, som
detheterrefereradeden rapportenmaterial. Iläroplansbaseratler detta

stableenoughbigbemarketeducation nothigher orthe may— softwaresuchwhensoftware,curricularviableenough evensupportto
bekymradhurintressant noteravaluable. Det att manärextremely

antaletförengelskadetspråkområde attsåialltså stortett somär även
naturligtvisProblemenkostnadseffektivitet. ärförräckaskaelever inte

ochanledningen-denvårt. Avspråkområdeliteti ettstörre somännu
språkkunska-påviktigt ännudetkan att satsaandra mermånga vara- såsåfranca,"lingua attmodernadetengelskaspeciellt i somper,

lärande.ocharbeteianvända detkanmöjligtmånga som
för-nödvändigtvis ärskalfördelar inteframhållasdockbör attDet

någotsigiDUintedet första sagtmed För ärIT.med DUknippat som
detkan ettkostnader. Däremotfastahögainnebära varabehöversom

förkräveroftaIT attstorskalighetdenuppnåförmedel just att som
Ikea-exempel pågodafinnsandradetkostnadseffektiv. Förvara
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projekt eller goda hemsniclcrade home-brew det hette isom
ovanstående rapport. Boken Te1eteaching 1993, red G. Davies och
B. Samways dokumenterar konferens i Norge 1992. Den redogören
för mycket omfattande materialett projekt och undersökningar iav an-
knytning till DU i regel med IT. Notabelt blott fåtalär inläg-att ett av

behandlar ekonomi, detrots behandladesatt ettgen ternaav som var
Övrigasociala aspekter. pedagogiska aspekter,tema teknologi,var

distansarbete och fallstudier. Boken innehåller emellertid några exem-
pel på lågkostnadsprojekt. Eftersom antalet litet kanär inte draman
några vittgående slutsatser, rimlig hypotes kan materialattmen en vara

utvecklas användande lärare själva inte behöver bli så våldsamtsom av
dyrt. framgångsrikEn kanstrategi använda och adapteraattannan vara
redan tillgängliga för de lokala behoven.program

Asbjöm Hoem redogjorde under rubriken "Distance education that
human, low-cost, and high-tech s 381 för hur han i iett program

engelsk skrivning, utvecklat för engelskspråkiga studenter, lade in in-
formation sådana fel brukar de skrivernorrmän göra, närom som eng-
elska, och därmed lyckades formulera så det förprogrammet attom
studenterna noterade 80 % deras fel de skrev engelska.när Detav ur-
sprungliga hade bara klarat 25 % norskaprogrammet elevers fel.av

detMen honom två år konstruera dettog ursprungligaatt om pro-
Lågkostnadsprojekt profiterar säkert oftagrammet. på entusiasters

oavlönade arbete.
Ett lågkostnadsprojekt, "The Filam Projektannat s 749, Sandeav

och Eide syftade till utveckla material för årskurs biologiatt i fören
gymnasiet. De slutsatser författarna drar för ekonomi utifrån erfa-som
renheter med projektet sammanfattar de i punkter:5

Planera i förväg och ändra inte planerna förstai taget.
Ändra inte på sånt bra, experterär råder tilläven detta.som om
Följden lyda deras råd ofta fördyringar.att ärav
Välj populär och ofta använd mjukvara för kommunikation. Därmed
får tillgång till fri rådgivning. Eftertanke och lite shoppingman
around" spar pengar.
Köp bra modem.ett
Datorer behöver inte ha höga prestanda; köp inte datakraft niänmer
har bruk för. kan fåMan maskiner mycket billigt inte pla-om man

använda sig grafik i utsträckning.att stornerar av

Och för hålla driftskostnadernaatt nere:

Arbeta on-line på kvällen. Försök motivera lärare och eleveratt
använda lågtrafiktid telefontaxanatt låg.när är
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Överväg anslagstavla,elektronisklokal lågprisanvändaatt omen
sådan finns.

där dedatorer modemtillgång tillhartill elevernaSe även utanatt
"off-line ochvid arbetade vänjsuppgifter. Omutföra sinakan att

sådan räckaon-line-maskinen, kantilldiskettermed sinasigta en
studenter.för 105 -

tipsaavsikt heller intekompletta; minälvfallet intetips är attDessa är
fantasi ochfaktiskt med litemöjligheternahurvisa är attstorautan att

ocksåGenomgången visarfungera.lågkostnadsprojektgod vilja att
där-medan detsofistikerade expertisen,denbehöverinte mestatt man

emel-pedagogik.kunskaper i Detoch godakreativitet ärbehövsemot
somlågkost-kan eller börall medDU ITfåfängt göraslertid att tro att

hjälpmedekonomiseramöjligheternautnyttjanadsprojekt. Att att av
funde-Därför det viktigtnödvändigt.blikommerstorskalighet är attatt

stordriftnackdelar medhurbästakunna ske påskapå hur detta sätt,ra
långa serierbehovetkan minskaundvikas, Manska kunna avosv.

finns anledningdem.helt undvara Dettroligen inte attmed det går att
vidsäkerställa sådanaska kunnaanalysera hurochreflektera över man

börsammanhangetroll ivilkenbehov och statens vara.

Övergång ekonomipostindustrielltill1.6.3

detindustrisamhället innebarefterträddesjordbrukssamhälletNär av
förblevindustrin. Detnågotjordbruket påinte sätt ersattesatt enav

frågaindustrin iöverträffades så småningomnäringsgrenviktig avmen
kundemekaniseringsysselsatta. Genomproduktionsvärde och antalom

behovminskandemedproduktionöka sinlikväljordbruket ett av ar-
genomföra denna.betskraft för att

övergår i postin-industrisamhällethänderliknande ettNågot när nu
förblir viktig.ochindustriproduktionensamhälle.dustriellt Den ärrena

färre.blir alltantalet anställdamedanomfångökar den isjälva verketI
och robotise-rationaliseringarmed hjälpblir möjligUtvecklingen av

ökade jordbruketsindustrialiseringenuppenbar;Parallellitetenring. är
epokernaekonomiskaindustrins. De över-datoriseringproduktivitet,

varandra.lagrar
Ännu överensstämmelsenkonstaterakunnamöjligtdet inte attär om

Övergången skeddeindustrisamhälletilljordbruks-frånkomplett.är
jord-arbete iblevdekonvulsioner. Mennaturligtvis inte utanutan som

industrinväxandedenfå sysselsättning inomkunde ibruket stort sett
få.alla fanns Nårkunde anställaperiodvisåtminstone att nusomsom

sektorn"tredjemänniskor skulle i principfärrealltindustrin behöver
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det tycks inte ske lika smidigt.över, och utbildningta DU överhu-men
vudtaget spelar viktig roll i omställningen. Dels för männi-göraatten
skor anställningsbara dels möjligtvis också för förbereda demattmen
för meningsfullt liv arbetslöshet under kortare eller längre peri-ett trots
oder.

Vad speciellt intresse för DU, och i någon mån också förärsom av
utbildning hur användningen skalfördelar, dock förändra-iärannan av

de former, tycks överleva övergången till postindustriellt samhälle.ett
Skalfördelar innebär, storskalig produktion sänkersagt, attsom pro-
duktionskostnadema eftersom sådana kostnader, oberoendeärsom av
produktionsnivå, kan spridas allt antal produceradeöver störreett en-
heter. Industrialismens epok uppvisar vad skulle kunna kalla klas-man
siska skalfördelar eller stordriftsfördelar. Väldiga anläggningar mass-
producerade standardprodukter för masskonsumtion, något blevsom
möjligt långt driven specialisering, arbetsfördelning och löpan-genom
de bandtillverkning.

styckkostnaderAtt fastasprida kostnaderatt överpressa genom
många enheter i högsta grad aktuellt i det postindustriellaär även sam-
hället, form vadi vi kallat klassiska stordriftsfördelar.t.o.m. av ovan
Massproduktion för masskonsumtion emellertid inte längre idealet,är
det kanske allra bäst uttrycktes Henry Ford: får välja vil-Mansom av
ken färg vill bilenpå bara väljer Numera det möjligtärsvart.man man
inte bara färgvälja också inredning, motorstyrka,att utan extrautrust-
ning, given bilmodell kanEn på så levereras förvånans-isätt ettm.m.

antal varianter. Det inte längre massproduktion förvärt stort är
masskonsumtion gäller flexibel produktion för individuellutansom
konsumtion. kan olikaDessutom modeller, olika märken,t.o.m. sättas

identiska komponenter, bottenplattan.t.ex.samman av
Tricket ligger i utnyttja de möjligheter modemnätverks-att som en

ekonomi erbjuder. innebär stordriftsfördelar,Det i sin ursprungligaatt
betydelse, i avsevärd omfattning och med vad påöverges ersätts som
engelska heter economies of alltså breddens eller mångfaldensscope
ekonomi. handlar alltså mångfaldsfördelafDet stället föri stor-om
driftsfördel.ar.

finns allDet anledning vid den ekonomiska analysen medDUatt av
nätverksekonomiIT med och mångfaldsfördelar. det förstaFör där-ta

för all utbildning, således med eller denDU IT, i mån denävenatt utan
utbildar med avsikt förbereda för samhället, rimligen måste hän-att ta

till dessa viktiga inslag deni moderna samhällsstrukturen. All ut-syn
bildning med hjälp borde, förIT det andra, eleverna nyttiga erfa-av ge
renheter nätverkande arbetssätt. Samtidigt lär inne-ett ettav som man
håll lär också bra komma detta i informationssam-sättett att ettman
hälle. det tredje slutligenFör har nätverksansatser betydande värdeett
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förliksommed ITDUorganisationochuppläggning/planeringför av
försökaavsiktminlämplig. Det attärkan t.ex.metodikden varasom

dennauppnåskanutbildningenmångfaldsfördelar ihur genomvisa
inteför sägaintressantpåspeglar attmed ITDU ettlärande.förform

lärandeocharbetesamhälle. Liv,postindustrielltfascinerande sätt ett
postin-detvid. Ivitid ochför vantde gränser ossspränger rum som

på deochdistanspåarbetaochbåde lärasamhället kandustriella man
både förinformationkanbäst. Internetsjälv ar-tider geenpassarsom

fritid,ochlärandebete, osv.
till uttöm-anledningför ellervarkenfinns merautrymme enHär

specielltsamhälle, ettpostindustrielltbeskrivning sommande ettav
fortfa-deteftersomsärskiltspecificeras noggrant,kaningalundasådant

alltjämtharFramtiden över-utveckling.sinbörjanirande bara är av
Syftetgrad vår. ärhög atttid iosäkerhetens ärberedskap,iraskningar

tillbakgrundsamhälle fördettamycket atttillräckligtskissera ge enav
anled-viktigskalfördelar/mångfaldsfördelar. Enochnätverksekonomi

förochDU,utvecklingenföreteelserdessa är atttill avning att ta upp
mäk-denmedblöverhuvudtaget, ägtleamingopenden delen arum

kostna-minskadeförhoppningarsigkommerdrivkrafttiga omavsom
kost-ökamöjlighetenpåord attandramedhar trottelev. Mander per

Minskalfördelar. ärutnyttja tesminstinte attnadseffektiviteten, genom
mångfaldsfördelar änformdå i sommöjligtdetta är avatt snararemen

stordrift.klassisk
litenvimångfaldsfördelar måste ut-göraförstå begreppet enFör att

samhällemoderntbetydelse ikunskapers etthandlarvikning omsom
Därefternätverkssamhälle.tillutvecklasoch ettdettaoch hur mermer

därmöjligheternaskärskåda attförmed IT an-till DU attviåtervänder
effektivitet.åstadkommaförmångfaldsfördelar attvända

Kunskapssamhället.6.4l

betydelsensamhälletpostindustriella ärdetför avutmärkandeMest
forskningutbildning,företeelser,kunskapsrelaterade t.ex.ochkunskap

samhälletspostindustriellanäringsliv. Detkunskapsintensivtoch ett
därK-samhälle,sammanfattas ibrukar termenegenskapernaviktigaste

Kvalitet. Pro-ochKommunikationKreativitet,Kunskaper,förstårK
ochkunskaperBehovenkunskapsbaserad.alltmerblirduktionen nyaav

detioch livarbeteföravgörandekunskapstillämpning är nyakreativ
kultur-kvantitet;bekostnadbetydelse påiökarKvalitetsamhället. av

ochorganisationerhögt. Företag,värderasupplevelsekonsumtionoch
sofistikeradealltmeromfattningökandeiutnyttjar sys-privatpersoner
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för kommunikation, inklusivetem såväl fysiska färdmedel tele-som
och dataförbindelser.

Förändringen från industrisamhälle till kunskapssamhälle innebär en
tempohöjning; den långsamma världen blir den snabba. Dynamik och
komplexitet ökar inom politik, ekonomi och kulturliv, i alla männi-
skolivets skiftningar och yttringar. Du påverkas ditti yrke, föräl-som
der, i dina nöjen, i arbetet med hus och hem, föreningslivet,i etc.

Teknikutvecklingen driver främstpå, IT, andra tekniskaävenmen
framsteg, oftast dock i kombination med datorer. Bilar, snabbtåg, mas-
todontfärjor som med katamaranskrov kan föruppnå båtar avsevärden
fart flyg det möjligt för allt flergör förflyttasamt sig allt längre,att
oftare och snabbare. Något också utnyttjas alltmer affärsmänsom av
och andra yrkesmänniskor såväl turister, och andra privatrese-som av

Framför allt detnärer. naturligtvis datorteknikenär snabbarsom upp
pulsen i samhället. På och ökarDen produktivitet ochgott välfärdont.

tenderar också bredda kunskaps- och inkomstklyftor,att perfek-men
tionera utsugningen tredje världen underlätta brutaliseringensamtav av
nöjesindustrin, förtiga.annat att

Informationsteknik inte något förkortningenär även ITnytt ärom
det. Allt samhällsliv fordrar utbyte tankar, samarbete, lagring in-av av
formation och möjligheter hämta den lagret. Detta haratt varitupp ur

kraftfullt motiv till förbättringar tidenett tekniker för flöden,över av
lagring, åtkomst och strukturering infonnation. Från muntlig tradi-av
tion slcrivkonst och Gutenbergöver till telefoner, faxar och datorer.
Alla dessa förändringar i tekniken för bevara, överföra och kombi-att

information har sina spår i samhällsutvecklingen.satt Vad dato-nera
på lång sikt kommer betyda vi inte säkert, mycketatt kanvetrerna men

skönjavi redan nu.
snabbhetenAtt har värde odiskutabelt. Företag fårär konkurrens-ett

fördelar de tidigt med nyheter, har kortaär leveranstiderute ochom
snabbt Ävenkan få fram information till och från sina kunder.om,
myndigheter, andra organisationer och privatpersoner har fördelar av
snabb till och smidig hantering information. De och ef-access av nya
fektivare möjligheterna till samarbete och kontaktskapande leder till

förändringar i organisationenstora politik, ekonomi och kulturav
inklusive utbildning, den fysiska planeringenäven boen-t.ex.men av
de och kommunikationer påverkas. Hela infrastrukturen förändras, den
materiella såväl den immateriella formi värderingar, lagar ochsom av
regler, kunskaper och kompetens.

Det postindustriella samhället kännetecknas sammanfattningsvis av
vad på engelska kallas networking, något jag har tagit migsom som
friheten med nätverkande.översättaatt I avsnitt avsiktennästa är att

beskriva de egenskapernärmare nätverkande samhälle har, medettsom



Kostnadseffektiv distansutbildning 311998:83SOU

förbetydelsesådana känneteckensärskild tonvikt på är storsom av
nätverkmed Benämningenoch, IT.inte minst, DUutbildningssystemet

till framgårsammankopplade Somdatoreranvänds ofta nät.ett an-om
betydelse.nätverk vidareivänder härvi termen en

nätverkssamhälle1.6.5 Ett

decentrali-med högt uppdrivetsamhällenätverkande ärI tempoett en
kund-individuellaeffektiva. Förorganisation denserad mötaattmest

omställbar.flexibel och snabbt Dettaproduktionenbehov måste vara
produktionsenheter.beslutsfattande och smådecentraliseratettgynnar

behoven varierarverksamhet, däroffentligmotsvarande gällerNågot
till kommun, någotfrån kommunochtill regionfrån region rentav som

omfattandeökad demokrati motiverareftermedtillsammans ettsträvan
tiddet rimligt kortvärlden måsteden snabbainflytande.lokalt I vara

flerstegsbeslutsvägar och in-varför långahandling,beslut ochmellan
låtaenkelt tid in-har helt inteondo.fonnationskanaler Man attär av
centraltochtill avlägsettjänstevägen"vandraformation centrum,ett

skolklas-verkstadsgolvet,tillså småningom sipprafattade beslut ner
den informa-kanvad det Fördaghemsavdelningen eller vara.nusen,

jämnarrespektiveden måste vä-viktigsåtion är att manner,uppsom
hierarkierbekostnadorganisation påplatt trögaatt avgynnagen genom

nivåer.med många
lagerhållningtiden förtid minimeravinnaEtt ärsätt attattannat av

efter-lagerkostnader minskar. Mandyramedförocksåvilket attvaror,
underellerproduktionenhålla i transport, natur-strävar att menvaror

flygernödvändigt. Därperioderdet under längrehellerligtvis inte än
Intemationalise-flygtransport.förstod idetvårt lager annonsensom

ochOrsakerna mångatrender.andra viktiga ärglobaliseringring och är
för ökadvidga nätverkenmotivkomplexa är strävan attett om-men

kontak-kunskapsförrnedling och kreativamarknader,störresättning,
mellansamarbetekontakter ochinnebärInternationaliseringter. orga-

Globali-tillhörighet.nationellfortfarande har tydlignisationer ensom
längre på-organisation interespektivebetyder däremot ärseringen att

Är schweiziskt, tyskt,svenskt,nationell. ABBotvetydigttagligt och
eller vad

uppstårglobala koncernerväldigaTendenser mot genom upp-som
sådecentraliseringtycks äroch fusionerköp motsäga tesen menom

sigför koncerner inomdessa, i och sigregelfallet. Sominte är stora,
bolag med sinse-antaloch bestårdecentraliseradestarkt ett stortav

självständigaofta uppdelade isjälvständighet och sinimellan turstor
hand påberor i första intestorlekproduktionsenheter. Koncernernas
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klassiska stordriftsfördelar, på det fördelar frågaiutan att ger om
forskning och utveckling, marknadsföring kunskapshantering.samt

kanMan väl också tillägga storlek ekonomisk makt. Vi åter-att ger
kommer till den skenbara paradoxen decentralisering ofta tycksatt vara
beledsagad samtidig centralisering.av en

nätverkande samhälleEtt gränsöverskridande, barainte i denär up-
penbara, antydda geografiska innebörden överskrida grän-attovan av

mellan nationer. snabb, rörlig och komplexI värld tenderart.ex.ser en
också andra bli suddiga. Mellan utbildning och arbetegränser att ex-
empelvis; livslångt lärande innebär enbartinte människor återvänderatt
till skolan också de lär i arbetet eller fritiden.på Personligautan att

mellan arbete fritid,och lärande och förströelse, blirgränser osv., mer
eller diffusa.mindre Produktion och konsumtion kommer i många fall

sakna klara avgränsningar. Konsumenter samarbetar med produ-att
de blir medproducenter och själva bearbetacenter; att ta emotgenom

halvfabrikat föreller moduler individuellt kombinerade slutprodukter
IKEA. Stormarknader innebär konsumenterna delövertaratt en av
transportarbetet. Gränser mellan offentligt och privat blir oklar; s.k.

uppstår med bådegränsorganisationer privata och offentliga funktioner.
Många ideella organisationer har den karaktären, Röda Korset,t.ex.
Amnesty och Rädda icke obetydligBarnen. En del Sverigesav u-
landsbistånd går via kyrkomas missionsarbete. Privatisering skapar
också gränsorganisationer i form företag visserligen juridisktärav som
och organisatoriskt privata ändå behåller särdragmen som som van-
ligtvis gäller offentlig verksamhet, framför allt- barainte finan-men -
sieringen.

mellan utbildningsinstitutionerGränser och andra organisationer,
företag och myndigheter bryts också Skolor samarbetar medt.ex. upp.

företag företagensutnyttja expertis olikainom områden. Iattgenom
stället för bygga institutioner med dyrbar utrustningatt ärupp egna som
svår hålla modern, kan skolor helt eller delvis förläggas till före-att
tagsmiljö. Myndigheter kan på motsvarande samverka skolor.medsätt
Företag kan för också tillgodogöraövrigt skolorssig expertis attgenom
lägga uppdrag, framför allt till högskolor det finnsut ävenmen exem-
pel gymnasieskolorpå står till tjänst på detta En speciell ochsätt.som
viktig form uppdragsutbildning där företag använder skolorssigär av
pedagogiska och ämnesmässiga expertis, något i många fall lämp-som
ligen kan ske med hjälp DU och IT.av

Nätverk betyder alltmer i produktionen och tjänster. Detav varor
har gått så långt konfigurationer i nätverk ibland verk-att säger mer om
samheter företags, myndigheters och andra organisationers formellaän
struktur. s.k. virtuella företagetDet extremexemplet. Ett sådant fö-är

saknar produktion; sammansättning, marknadsföringretag ävenegen
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lejas till andra företag. frågaoch leveranser kan Det årut ettom ren-
och de kunskaper, dess medarbetare besit-kunskapsföretagodlat som

denätverk och nätverksarbete.grad Dehandlar i hög vetter, varom
devad konsumenterna vill ha och hurfinns,lämpligaste producentema

skapas för få bästakompetenser kankombinationernabästa att re-av
pris.sultatet till lägsta

varumärke och vadaffärsidé,företag bestårvirtuelltEtt manav
nätverk,Projektet kombinationer iprojektledning.skulle kunna kalla är

församverkartillverkare och leverantörerproduktutvecklare,där att
företagets varumärke.får det virtuellaslutproduktema,förverkliga som

ock-flexibilitet kanmöjligheter ochnätverkensutnyttjaGenom att man
kallatgrunden vadi vii Detså få god ekonomi är ovanprocessen.

på-också goda kundkontakter,Till bilden hörmångfaldsfördelar. att
fångakunderna viktigt liksommanipulera,förverka, inte är attsägaatt
ellerlivsstil,produkterna bäraredem. Ofta bliridéer från av en merupp

kommersiellt skapad.mindre
med fördel kunna drivas vir-med skulleProduktionen DU ITav

med många aktörerfinns formituellt. Förutsättningarna av en arena
potentiella kursan-antal reella ellerrelationer.och komplexa Ett stort

ska samordnasoch informatörer,materialproducenterordnare, m.m.,
företag, andrakanmed konsumenterna,sinsemellan och vara or-som

finns med andrastuderande.naturligtvis enskilda Detochganisationer
utförssamordnande funktioner,förmedlande ochord behovett somav
kom-uppgifter består inätverkskunskaper.med Deras attav personer

deutveckling och leveransnätverken föribinera kompetenser ut-av
samhället, behöver.inklusiveintressentema,bildningssatsningar som
nätverkandets flexi-någotefter god ekonomi,deDärtill bör sträva som
upphov till denför. Nätverk kan justförutsättningargodabilitet geger

till.och vi återkommertidigare talatmångfaldsekonomi vi om somsom
kun-medför ökat behovsofistikerad teknikbarainteDet är avsom

med komplexanätverkande inter-Utvecklingenoch lärande.skaper av
samhälle måsteockså tillaktioner leder genomsyratett avvarasom

och högreoch kunskaper ikreativitetoch där kompetens,lärande är än
samhälle mångalärande sigvital betydelse.grad blir Detta ut-tarav

lärande och lärandestyr-organisationer, livslångtlärandetrycksformer;
samhälle koncentreras lärandet,statisktexempel.några Ining är ett

formaliserade, till barn-och andra läroanstalterskoloråtminstone det i
accelererande teknikutvecklingIndustrisamhälletsoch ungdomsåren.

uppstodomodemt. Behovtraditionella blevdettamedförde mönsteratt
på problemet blevobsoleta kunskaper. Lösningenuppgraderaattav

behovetpostindustriellt samhälleutbildning.återkommande I ärett av
livslånganärvarande. har blivit detständigt Konceptetakut ochlärande

till formelltdå och då återvändalängrelärandet. räcker inteDet ettatt

18-11287
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eller informellt lärande. avancerad teknologiEn kräver ellerett mer
mindre oavlåtligt lärande för lära lära av gammal ochatt nytt- t.0.m.

Därtill lärandet produktionspro-oanvändbar kunskap. integrerat medär
överhuvudtaget. samhälleoch arbetsliv nätverkandeI ärett ettcesser

lärande villkor för saker och ska fungera.kontinuerligt tingett att
bara individuellt också kol-nödvändiga lärande inteDetta är utan

grad "laglärande. Människor lär till-lektivt. handlar i hög sigDet om
samarbeta ochutveckla ansträngningar, attatt gemensammasammans

genomföra förändringar, någotoch inte minstkommunicera, attatt som
ständigt pågåendeflexibla, nätverkande samhälleti det är pro-mera en

uppdykande företeelse med begränsad varaktighet.temporärtäncess en
sådana präglas kontinuerlig kompe-Lärande organisationer är som av

ledarskapet inriktas skapa goda förutsätt-tensutveckling där mot att
både kollektivt och individuellt lärande.ningar för

styrningsvillkor ochomgivning förändras också styrning.sådanI en
ordergivning och regelstyming varit den gällandestatisk miljö harI en

Taylorism och hierarkier inte klaradetakt medprincipen. I trögaatt av
introducerades målstyrning.hänga med i utvecklingens Densvängaratt

mjuk ordergivning: "Jag bestämmer vad du skakaraktäriseraskan som
hur det ska till. Målstymingen hållerdu får själv gåavgöragöra, men

med någotförmodligen många organisationer påi ersättasatt som
själv- eller denna spelar lärande-skulle kunna kallas samstyrning. I

Dels blir lärandet styrin-kunskapsstyrning roll. i sigeller ettstoren
med lärandeförutsätts medlemmarna organisation,dels istrument, en

uppfyllerfatta de kloka beslut, bäst visionergmndbult, kunna somsom
Målen beslutas och samarbete mellanoch affärsidéer. igemensamt or-

blir radikaltledning och medarbetare. Organisationenganisationens
decentralistisk.

ocksåvackert detLitet1.6.6 ärär stortmen

småskalighet botemedel för de sociala1970-talet lanseradesPå ettsom
förknippades med industrisamhället. ville iSchu-nackdelar Mansom

mänskligare samhälle med hjälp omfattandemachers anda skapa ett av
lokalt präglat samhällsliv. berömdadecentralisering till Hansett mera

bok Small Beautiful korn 1973. småskalighet viDenut som nu ser
utvecklas nätverkssamhället har ekonomisk motivering, åt-i en mera

det gäller genombrottet inom produktionen. beror påminstone Detnär
effektiva nätverk radikalt ändrar förutsättningarna för konkurrensatt

eftermellan företag. blir möjligt skräddarsy produkter kun-Det att
därfördernas behov återvända till någon hantverksmässigatt sortsutan

tillverkning.
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individuellförkombinerasmoduler, kantillverka iEtt ärsätt att som
ochspecialiserar sigantal underleverantörerefterfrågan. Ett stort envar
mångatillverka åtmoduler. Genomdessanågraeller attpå någon av
relativtiserier.långa Menbehålla fördelen ävenkanföretag avman

specialisering påhögproduktivitetenkanbegränsad skala genomvara
tillekonomiseringsammanhang. En vägdetalj iliten störreett annanen

användbar-med mångsidigi utrustninginvesteraproduktioneni är att
framför alltteknikutveckling,med hjälpmöjligtblivithet, något avsom

olikaproduktionställas tillsnabbtmaskiner kandatorer. Samma avom
informationstlöden medeffektivaochkunskapsnivå storsaker. Hög

produk-skisseradeföringrediensernödvändigakapacitet attär ovan
ekonomi.goduppvisaoch dessutomfungeraska kunnationssystem

olikaanvända anläggningarligger imöjlighetYtterligare att aven
detta. Små-Industribyar variantverksamhet. ärtillslag än avenenmer

till-och till någontill varandranärhetenföretag utnyttjar gemensam
Kul-uppdragskapacitet.ochmed forsknings-högskolagång, t.ex. en

bibliotek kan bli in-olika aktiviteter,mängdsamlaturhus kan storen
blihotell kanböcker,till andra mediatillgångmed änforrnationscentra

för liten. City-beläggningenordinarieden ärkonferenscentra, om
flygtrafik, samti-bil- ochtåg-,buss-,Stockholm betjänarterminalen i

kios-tjänsteföretag,härbärgeraranläggningen restauranger,digt som
produktskapasocksåMångfaldsfördelar kan attker, genom enm.m.
ha fleraenskilde konsumentendendels kanolikaanvändas påkan sätt;

den på olikautnyttjadels kan olika konsumenterden,föranvändningar
tillanvända datorndu villellerbudskap iTVn,självväljerDusätt. om

hareller något TVnsläktforskningtillsurfa påspel, till annat.nätet,att
kombineras de iochlikaså,användningsområden, datornmånga snart

utbild-Ochförenas.information och nöjenspel,utbuddärbox aven
ning

of scope,economieskonstateraskan detSammanfattningsvis att
stordrifts-of scale,economieshåller påmångfaldsfördelar ersättaatt
världsom-med uppkomstenförenligtkan dettafördelar. Hur avvara

flesta national-övergår demed omsättningarspännande koncerner som
decentraliserat; måstegradfungerar i högdeLåt stortstaters attvara

förekom-och centraliseringnågotvackert påändå ut attsätt servara
decentralisering.medsamtidigtma

kunskapshanteringensochkunskapsproduktionensligger iSvaret
karaktärenlikväl harsamtidigtkostnaderhögamycket en-avsom

ochanvändasframtagna kan dekunskaper välgångskostnader. När är
förstFörbrukade blir deslut.gånggång på näråteranvändas utan att ta

forskning och utveckling,verksamhet,obsoleta. Kreativde år som
tillverkningspro-bilmodellen,medicinen,kostar närstora menpengar,
lönar det sigfinns framtagen, såhandlar väldetvad attom,nucessen,
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sprida dessa kostnader så många tillverkade enheter möjligt.över som
Kunskaper kan användas ständigt på tills de föråldradeblir ochnytt
måste med kunskaper.ersättas nya

Behov förnyelse förhoppningjämte konkurrens-ännuav om mer
kraftiga framprodukter driver forskning och utveckling, detny ny men

historia. kostadeLosec utveckla,är stora atten annan summor men
medicinen har tillverkats i så mängder utvecklingskostnadenstora att

pillerburk förmodligen"per intill försumbar. När gårär näst patentet
emellertid kunskapen fri och kan användas andra företag. Där-ärut av

för fortsätter läggaAstra på utveckla mediciner.att attner pengar nya
Biltillverkning exempel; utveckla bilmodellär ett annat att ären ny en
så omfattande och dyrbar historia, det inte lönar sig detatt göraattpass
för någraproducera exemplar. inte bil ska bliFör prisetatt tusen att per
avskräckande högt så måste modellen tillverkas mycketi antal.ett stort

till kunskapsproduktionenmärke sådan ellerLägg inteatt ärsom
storskalig.behöver Visserligen kan många involve-vara personer vara

rade i fram kunskaper, metoder och produkter, det handlaratt ta men
regel komplexa nätverksprojekt och inte någon löpande-som om

band-forskning. Med andra ord mångfaldsekonomi änom snarare
stordrift. användningen kunskaperna stordriftsförde-Det är av som ger

identiskalar. tillverkas i antal enheter. Vid biltillverk-Losec ett stort
ning försöker tillgodose kundens personliga smak och behovman ge-

erbjuda möjligheter till variationer slutprodukten, detatt av mennom
stordriftsfördelarhandlar likväl grundkonstruktionen ärattom genom

identiskt för alla exemplar. försöker fålika Variation attman genom
använda modulsystem där varje modul tillverkas i så antalett ett stort

skalfördelar erhålls. modu1fabrikant kan förEn övrigtatt vara un-
derleverantör flera bilmärken. tillverka moduler baraåt Att i inte nå-är

gäller bilproduktion. företag har drivit konceptet allraDetgot som som
längs förmodligen IKEA.är

med eller någon magsårsmedicinDU IT inteärutan som serveras
lika för alla, bilmodell kan levereras medinte antalett stan-ens en som
dardiserade variationer. jämförelse med IKEA-modellenEn kommer

sanningen fullständig. Som framgår ovanstå-närmare attutan vara av
mångfaldsfördelarende uppstår inte sig själv resultatärutanav av

målmedvetet agerande, utnyttjande nätverk planeringsamtav noggrann
informationsflödenaproduktionen, och utvecklingsarbetet. Attav un-

dersökningar skalfördelar haft skiftandei DU så och motsägandeav
föreställningresultat kan mycket väl bero på sådana infinner sigatten

antalet studerande blirautomatiskt tillräckligt behöverDetnär stort.
skalfördelarnainte alls fallet, måste Det kan också såerövras.vara vara

förväntningarna eller mindre, handlat de klassiska stordrifts-att mer om
fördelama och den postindustriellainte mångfaldsfördelar.erans
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förefaller det förutsättningarnaAnnars goda för attsom om vore
uppnå mångfaldsekonomi. Många aktörer: studerande, skolor, högsko-
lor, materialproducenter, inforrnationskanaler, interagerar i komp-osv.

borde finnslicerade uppsjö möjligheter kombi-Detmönster. atten av
krafter och underlätta kommunikation med hjälp effektiva nät-nera av

verk.

Distansutbildning med mångfaldsekonomi1.6.7

för kunna mångfaldsfördelarFörutsättningar utnyttja frag-äratt en
både på brukarsidan och bland tillverkare och leverantörer.mentering

Efterfrågan måste ha bredd och variationsrikedom. Ofta finnsstoren en
differentierad kundkrets; olika kunder kan ha olika användningsområ-

produkt.den för och Så kan datorprogramt.ex. ett ettsammaen vara
arbetsverktyg företag och, med modifikationer, undervisningsma-i ev.

tillhandahåller de efterfrågadeterial i skolor. Systemet som varorna
och/eller har på motsvarande komplex struktur, oftatjänsterna sätt en
med uppdelning på olika producenter framställer sin delsom var aven
slutprodukten eller för logistiken leveranser, underleveranser,svarar
samordning flöden, osv.. Vi kan konstatera utbildning i allmän-attav
het och kanske med i synnerhet, väl uppfyller dessa förutsätt-DU IT
ningar.

tidigare kunna bred ochProblemet vi diskuteratär mötaattsom en
efterfrågan med motsvarande bred och varierad produktion,varierad en

efter behovet ifråga mängderdessutom måste sammansattsom vara om
producerade dessutomoch egenskaper. variationen måsteDen överens-

den efterfrågade. uppstår med andra ord formida-med Detstämma ett
samordningsproblem och mellan komplicerade strukturer.belt i Det

systemfe1 otillräcklig kommunikation; felkan lätt uppstå genom vara
fel tidpunkt och för litet eller för antal, flask-kan tillverkas vid i stort

flödenahalsar uppkomma mellan olika aktörer, anpassning mel-kan i
kanlan slut- och underleverantörer mankera. kompliceradI nät-en

behov kunskaperverksberoende struktur, uppstår dessa nätverkav om
effektivt. Därför inträffar oftaför de ska fungerar i sådana miljöeratt

fönnedlings- mäklarfunktionerföretag med olika eller etablerar sigatt
för hjälpa till med kontakter mellan och med kombineraatt parter att

eller mindre långlivadeaktörer i olika projekt med uppgift attmer
och/eller för flexiblapaketera tjänster leveranser på kost-ettvaror

nadseffektivt virtuella företaget har tidigareDet vi dis-sätt. t.ex. som
enbart förmedlarfunktioner, förutomkuterat, i skyltstort sett att vara en

för varumärke.ett

18-11288
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effektiviserandeSådana förmedlarfunktioner kan uppstå spontant
inser det finnsnågon behov och därför tjä-att att ett attgenom pengar

kan också skälDe inrättas eller flera aktörernana. av samma av en av
inom kan därtill utifrånDessa motiv viljasystemet. att styraagera sys-

på eller Om det handlar något harsätt.temet ett ettannan om som
starkt samhällsintresse, utbildning, kan det motiverat medt.ex. ettvara
samhällsingripande av kommunen eller någon instansstaten, annan
för säkerställa den nödvändiga samordningen kommer till stånd.attatt

försiktigbör därvid med styrambitioner har karaktärMan vara som av
planekonomi, åtminstone hyllar decentraliseringsprinciper. Detom man
viktiga erbjuda service, det här fallet tilli stå tjänst medär att att sam-

förmedling mellan relativt självständigaordning aktörer. Igenom
får emellertidsammanhanget inte glömma offentliga institutio-attman

kan ha beställaransvar, återigen utbildning braäven ärett ettner exem-
pel.

Utbi1dningsmarknaden, uttrycket tillåts sammanfatt-om som en
ellermängden aktörer intressenter med anknytning till utbild-ning av

lärandeaktiviteter, uppfyller alla rimliga krav på komplexitetnings- och
införa med ökar komplexitetenoch nätverksberoende. DU ITAtt avse-

samordning för säkerställa kostnadsef-och därmed behovetvärt attav
och skiftande, deras rollerfektivitet. Aktörerna inte bara mångaär

varandra icke obetydlig omfattning. Högsko-överlappar dessutom i en
kan leverantörer, dvs. kursanordnare,lor och universitet t.ex. vara men

undervisningsmaterial, till påockså producera sittsamtidigt eget som
förlagsprodukt eller ställas till förfogandeköpet kan bli på sättannat

andra kursarrangörer. kan köpareoch användas Företag ut-vara avav
från skolor, högskolor och universitet, de kanbildningsinsatser men

anordnare kurser. med har sigockså DU IT visat enegna av varavara
utspriddform för företag, speciellt sådana medmycket lämplig även

eller andra anledningar, arbetarverksamhet, därför, intensivtsom av
nätverkande. emellertid inte bara de kan självaFöretag är mottagare,

företag iblanddelta produktionen material. använder ii Dessutomav
material andra sammanhang kan användassin verksamhet i i ut-som

bildning.
specialiseradeföretag på utbildningsmaterial, lärome-Vissa är t.ex.

delsförlagen. Tele- och radio/TV-aktörer kan delta producentersom av
eller hela paket för med Medierna spelar ofta viktigDU IT.program en

roll, speciellt kan UR i sammanhanget. Medieprodukter förnämnas är
exempel mångsidigövrigt utmärkt på användbarhet;ett reportage, ny-

hetsprogram, information olika slag kan användas olika inslagi iav
utbildning och undervisning. Slutligen bör iintemet nämnas, även om

företagdet egentligen varken eller aktör. Till komplexiteten bidrarär
också aktörerna på delvis delvis olika Detatt agerar samma, arenor.
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totaltgäller utbildning andra verksamheter såväl försett gentemot som
olika utbildningsområden. medT.o.m. DU IT iär sammansatten arena
det huvudsakligensomliga sig medan andra huvudsakDU iägnaratt
sysslar med i utbildningen, samtidigt överlappningenIT är stor,som
eftersom arbetar både/och.många med Ser däremot på IT-områdetman

fåtali det bara sig utbildningsfrågoma genomär ägnarettstort som
utvecklaproducera material, metodik, osv..att

Sammanfattningsvis: finns antal företag, skolor,Det organi-ett stort
föreningar, myndigheter på ellersationer, sätt ärett annatm.m., som

engagerade utbildningsmarknaden, och det begränsari viäven om oss
till Alla eller de flestamed kan dra uppnå kostnad-DU IT. nytta attav
seffektivitet organisera de inbördes interaktionerna så braattgenom

möjligt. schematisk bild dettaFig 2 egentligen intesom ger en av som
problem. emellertid inte fel påstå problemetDetär ett nytt att attvore

fått ytterligare aktualitet mängden aktörer ökat liksom antaletattgenom
möjliga kontakter och interaktioner.

och AndraSkolor Företag
myndigheter institutioner

I l IA

T T

Aktörer på marknaden för med och pilarFig DU IT. Ramar anger
samordningsmbjligheter.

fokusera på funktioner stället förGenom i organisationer kan vi fåatt
bild helt annorlunda Exempel på sådanaut.en av samma arena som ser

funktioner leveranser, administration, produktion och marknadsfö-är
nedan schematisk bild.ring. Fig 3 En likhet har dock de bådager en

bilderna; funktionsbeslcrivningen intrycket möjligheter tilläven ger av
komplicerat kontakt- och interaktionsmönster och kostnads-ävenett att

effektiviteten beroende hur detta funge-organiseras ochär mönsterav
rar.
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Marknadsföring,
administration,

m.m.

I III
4--

och pilarför med Ramarmarknaden DU IT.påFunktionerFig an-
samordningsmbjligheter.ger

elleridentiskasigintebeskrivningarnabådade ärPoängen är att vare
kombinera demmöjligtparallella. inte attDetnågotpå är attsätt genom

oberoende huralldelesoch detandra,ovanpå dendenlägga or-avena
blir ändåbilden.placeras in i Detfunktionsrutorrespektiveganisations-

behovetandra ordframträder. Meddistinktatvå mönster av sam-som
motsvarandedetingalunda detsammafunktionermellanordning är som

måstebåda behovenochorganisationermellansamordningbehovet av
formell organisa-överensstämmelse mellantillgodoses. Denna svaga

problemen.naturligtvisökarfunktionfaktiskochtion
produktio-dvs.marknaden,har viovanståendedet ägnatI oss

kännetecknasKonsumtionssidantjänsterna.fördelningenoch avnen
studerande med högstMångakomplexitet.ochmångfalddenäven av

med lärarna,varandra,medbehov interagerarindividuellavarierande
otillräcklig."konsument"beteckningenDärtillmaterialet,med ärosv.

producenter,kallaslika välstuderande näm-kunde deoch visPå sätt
erfarenheter,tidigaredelsmed hjälpkunskapligen sin egnaavegenav

ligger iLärandetfrån utbildningssystemet. ettidels inputs processen
Vi erinrarkonsumtion.ochmellan produktiongränsområdeoskarpt oss

blirsamhället; konsumenterpostindustriellaför dettypisktdetta äratt
ochorganisationermellansuddasmedproducenter,ofta gränser ut

mellan funktioner.
huvudsakligenproduktionssidan har uppståttpåKomplexiteten som

studerande. DUhos deförutsättningarbehov ocholikheter iföljd aven
möjlighetergäller tid och ITdetolikheter attöverbryggar när gerrum;

bearbet-ochpresentationhanteringenindividuelladenerbjuda just av
behovMångfaldigaeftersträvat.längeutbildningssystemetning som

Individualisering någotmångfaldiga lösningar. ärupphov till somger
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Till de stude-tid hittills inte uppnåtts.långundereftersträvats menen
också de lever ibidrar naturligtvisbehovolikheter irandes ettatt sam-

mångskiftande. Bådeochfritid blivitarbetsliv ochhälle där mer mer
spegla detta ochlärande måsteoch livslångtungdomsutbildning mot-

skiftandestudieinriktning och övrigalivssituation,elevers egen-svara
skaper.

skillnaderindividuellabetydelsefullt förinte minst ärSlutligen men
denVadolikapå så många ärmänniskor lär sätt.att enasom passar

stoffets presentationhandlakanandra. Detbra för deninte menom
Förståelsen föruppstå.kunskap skabearbetas fördetockså hur attom

befástes har ökat, inteocholikheterna uppkommerindividuelladehur
kunnat belysa,harhjärnforskningen,modernadenminst somgenom

vid lärande.händer hjärnandet iuttömmande visa,inteän somom
inlämingsstöming-ska kunna hanterahurökatharKunskapen manom

syndrom.ochautism Aspergersdyslexi, DAMP,t.ex.somar
tillåtervändalämpligtbakgrund kan detovanstående attMot vara

kunna lösaska vimed IT. Hurmångfaldsekonomi inom DUfrågan om
kostnaderandra fastaochsprida utvecklings- överproblemet att en om-

såstandardiseradändå inte tvärtomproduktion utanfattande ärsom
redan varit innebehov. Vi harpersonligaavpassad eftermöjligtlångt

förmedlar- eller mäklar-inrättasamordningbetydelsenpå attgenomav
samarbeta. Vi avstårkontakt ochfåaktörerhjälperfunktioner attsom

förorganiseras. Detska kunnasamordningen ärhuranalyserafrån att
åstadkommas påoch kommerden både kantroligt attövrigt än attmer

såvällokaladessutom påfinnssamordningBehovetmånga sätt. somav
ochinternationellacentrala,regionala,nivåer;övergripandepå t.o.m.

samordningen bör vivi lämnaraktuella. Innankanglobala nivåer vara
posi-någotmångfalden i sigdiskuterat, ärtidigarevad vierinra attoss

ochenklareför bli någotbortsamordnasskativt inte att merasom
förmedlingsverksamhetkontaktskapandeställetMålet irenodlat. är en
understödja flexibilitet,mångfalden. Attutnyttja justhjälper attosssom

honnörsordet heter.som
såekonomioch därmedmångsidighet sä-ärskapa att attEtt sätt att

dettautbildningtraditionellmaterialet.mångfalden i I ärbygga inga
blir det lättare. Pro-Med hjälpklara. ITomöjligtsvårt men inte att av

väljer sigelevernaså vägutformas mate-kan attgrammet genomegen
kan tilllärstilar,förkunskaper, Programmetberoende pårialet, sto-osv.
med lärareskombineraskan ocksåsjälvinstruerandedelar menvarara

fall då elevendenödvändigt inaturligtvishandledning, något ärsom
kommer någonoch intekör fast vart.

individualiserande,utsträckningbetydandeMaterialet kan i vara
på andra Sammamångfaldigt användbart sätt.det kan görasävenmen

ändamål, förut-för olikakursanordnareolikaanvändasmaterial kan av
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tillräckligtdet flexibelt. Emellertid behövs modifikationerärsatt att
sådana regel billigare åstadkomma produceraär att än att ettmen som

helt Modifikationermaterial. i regel nödvändiga materialetnytt är om
ska kunna utnyttjas på olika nivåer utbildningssystemet,i grund-t.ex.
skola och gymnasieskola. till handsEtt liggande breddanära sätt att
användningen utnyttja eller likartat material för DUär att samma som
för traditionell utbildning.

Bredden kan också nå utsträcka användningen tillattman genom
områden utanför utbildningssektom. Material kan utformas såt.ex. att
det kan, tidigare brukasvi både utbildningi och yrkes-inämnt,som
verksamhet. för hanteringProgram ekonomisystem kan exempelvisav

företag,användas i samtidigt det kan begagnas i ekonomiunder-som
ellervisning på gymnasie- högskolenivå. Något liknande kan säkert

åstadkommas på många andra håll: miljöarbete och miljöutbildning,
teknisk verksamhet och utbildning, arkitektarbete och arkitektutbild-
ning, juridisk utbildning och praktik, möjligheterna många längesåär
fantasin fåräcker till. ekonomi mångfaldDetta blir lätta-sätt att genom

genomföra i samhälle där mellan skola och arbetslivatt ett gränserre
tenderar bli allt suddigare och där lärande och arbete eller mind-att mer

sammanfaller. Livslångt lärande och kunskapsstyming befordrarre
mångfaldsekonomi.

Mångfaldsekonomi kan också användaattman genom gemen-
för rådgivning,anordningar stöd och distribution, Lär-samma m.m.

kan betjäna mångfald olika aktiviteter och organisationer in-centra en
och utbildningsområdet inklusive samlingspunkter förutom attom vara

distansstuderande, där de kan erhålla hjälp och fåsamtidigt tillgång till
förhjälpmedel kommunikation, tidningar ochTV, internet ärm.m. ex-

distributionskanalerempel på inte huvudsakligen till för utbild-ärsom
kan lånaning ut sina tjänster och ordinarieiävenmen som som

verksamhet ofta har innehåll med fördel kan ingå i olika utbild-ett som
ningssammanhang.

postindustriella samhälletDet brokigt. Låt använda den brokig-är oss
heten för få framgångsrik medDU och flexibel utbildningITatt en
överhuvudtaget
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Kostnadsanalys2 för

distansutbildning

Syftel

kapitel syftar till förDetta strategier analys kostna-att presentera en av
der för distansutbildning DU med stöd informationsteknologi IT.av

antal kommer diskuteras,Ett principer däremot detaljeradingenatt mo-
dell. sådan alltför begränsat,För samtidigtäransats utrymmeten som
den kanske önskvärd. Detaljernainte måste i decentralise-ettens vore

få bero den lokalai hög grad på omgivningen. kostnads-Enrat system
analys dock oundgängligt underlag för antal aktiviteter, såsomär ett ett
planering, budgetering, redovisning ekonomisk uppföljning ochsamt
utvärdering. Kostnadsanalys med andra ord nödvändig för alltär som

begreppet ekonomistyrning.under Därtill kan den användassorterar
effektivisering,underlag för prissättning, förändringar verksam-isom

heten, m.m.
har skrivits för pedagoger och för ekonomer. Båda kategorier-Detta

finna hälft självklarkommer kanske sin och den andra hälftenattna var
obegriplig. förslag både pedagoger och ekonomermåhända Mitt är att

läser tillsammans och förklarar för varandra. Förhoppningen den-är att
bilaga litet ömsesidig förståelse och fruktbartkan ett steg motna vara

för sådansamarbete. Något talar det faktum beslut iäransats attsom en
enbartaldrigutbildningssammanhang sällan eller kan fattas på eko-ett

nomiskt underlag.

Bakgrund: Utbildning för flexibilitet2.2

och mångfald

Utgångspunkter för denna genomgång har hämtats från Kostnads-
effektiv distansutbildning tidigare detta betänkande.i Vi kommer att ta

och diskutera antal punkter i akt och mening åstadkommaett attupp en
kravspecifikation för kostnadsanalys med YtterligareDU IT.sorts av

krav kan härledas från huvudbetänkande, bl.a.DUKOMs DU böratt
sammanhang led flexibel utbildningi i därDU-störreett ettses som en

formen möjligheter varierande behov dels hosmånga mötaär atten av
de studerande, dels samhälletii stort.
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flexibel utbildningFlexibelt lärande2.2.1 -

diskussioner kring utbildningarsallt präglarinställningEn som mer
och andraundervisninginnehåll och administrationutfonnning, är att

funktioner under-verksamheter och måsteutbildningsrelaterade vara
högskola, studie-syfte, nämligen lärande. Skola,ordnade primärtett

allt till för endautbildningsadministration,verksamhet, är än-ettm.m.,
stöd individuellt och kollektivtbästa möjliga åtdamål nämligen att ge

tenderarfår glömmas i tidkollektiva intelärande. Det attöver-somen
individuella.detbetona

utvecklingKunskapssamhälletsnödvändigt, skolan.inteLärandet är
verksamheter, ipuls de flestavariabilitet, ökande iallt störremot en

förändringallt snabbaretillsammans medoch privat,arbetslivet aven
lärandet. ställsgrad flexibilitet i Detnödvändiggör högdet mesta, aven

kommunika-förmågorkärnapånaturligtvis krav avgemensamen —
samarbetsförmåga,språk, matematik och data,tionsfärdigheter, såsom

kärna kandennavärderingar, Mennödvändiga ävenosv.gemensamma
på grund kunskap. Dettaoch uppgraderasomdefinierasbehöva av ny

grad de varierande kompetenserhögresjälvfallet och igäller ännu som
människorsamhälle. Därför behövermoderntdärutöver behövs i ett

grund för dettahör läggauppgifterTill skolanshela livet.lära att en
elever måstedärför viktigt, dvs.Metalärande" blirlärande.livslånga

slättochinkluderar mycketlär, något rättlära hur änsig merasomman
Studieteknik.

krä-utmaningar, någotständigtförändringarStändiga somnyager
problemlösningsförmåga.kreativocksåkunskaperbarainte utanver

mångfald måste dettakännetecknasoch politikekonomikultur,När av
lärande. Nödvän-kunskaper ochkompetenser,behovetspegla sig i av

följeruppenbart. rim-torde Däravflexibelt lärandedigheten ett varaav
sådanaflexibelt utbud tjänsterockså krav påligen ett avsessomav

ochmetoderkurser, undervisning,lärande,underlättastödja och t.ex.
behö-behovbästamed kanmaterial. IT mötaDU sättet ettatt menvara

föredra,traditionell utbildningfall kandet. vissaI attinte varavaraver
speciell kurs bådeerbjudadet bästsammanhang kanandrai att envara

dvs. sådanadualS.k.på distans.campus ochon
flexibi-möjligheter tillfår samtidigtmöjligheterna,erbjuder bådasom

formerna kan kombinerade olikalitet och ekonomi, att resurser.genom
DUrimligen planeringenovanstående börSlutsatsen attvara avav

handlarmetod.formen valts Detredan innanbörjamåste enomsom
och hurfråga sig,Vilka behoven, måstenollbas-planering. ärsorts man

för ända-vilket/vilka bästalternativen ochVilkaska de mötas ärär
målet
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medelmed valtsbörja innan DU ITPlaneringen måsteSlutsats: som
nödvändigt sammanhangen. Börjaaktuella behov. Det är attmötaatt se

medinte svaret

Målanalys2.2.2

kunskaps-modernt kompliceratlärande iflexibeltUtbildning för ett
materialinsat-för aktiviteter,planeringkräversamhälle attnoggrannen

gäller må-ihop.ska Dettaoch kommunikationinformation passaser,
näringslivet harutbildning.grad Ihögremed ihända DU IT än annan

liknandealltmer och någottagitproduktionsprocesserindirekta över
individua-flexibiliteten förönskvärdadenutbildning. Närhänder inom

konstruktö-materialet det viktigtbyggs in ilärande alltmerliserat är att
lärande underresultera iskaansträngningarförutseende. Derasärrema

händelserska mångalyckat resultattiden. Förframåt imånga år ett
tradi-utsträckningmed kan inte iITsamordnas. DU merasomsamma

undvi-förimprovisationerlita på läraresutbildning atttionell spontana
misslyckanden.ka hotande

betydandeutbildningen hartilltänktaför denmålenanalysEn av
material, aktiviteter,metod,kostnadsanalysen valförimplikationer av

målanalysbygga påfall kanm.m.. bästaIhandledare/lärare, enman
den.aktualiseranödvändigtså fallutförd, det iredan attärär mensom

kostnads-målen förfastställaochfundera påNästa attär attsteg
kostnadsstrukturer. Iolikanämligenmål implicerarOlikaanalysen. en

klient-med s.k.viktigtdetundersökningsamhällsekonomisk är att ta
inkomstförlorarelevenelevtiden. Om attförkostnader, t.ex. genomen

Iutbild-för henne.kostnadbetraktasdettamåstestudera ensom
regeldetberäkningarföretagsekonomiska ärningsanordnarens som

ska betrak-Vadkostnadsposter.sådanamednödvändigtinte att ta som
delsbeställare,dels påkostnader beror ärrelevantatas vem somsom

kun-beslut detVilkamed analysen.ändamålet ärvadpå är somsom
Kostnadsbegreppetförunderlagska ärkostnadernaochskapen vara

omständigheterna.oberoendeellerentydigtinte av
aktualiseras. Må-elleranalyserasUtbildningsmålen måsteSlutsats:

utredas.måstekostnadsanalysenförlen

Effektiva inputs2.2.3

underdiskuteradesutbildningskola ocheffektiva inputs iVad ärsom
Undersökningarbetänkande.dettaeffektivitetslära" i"Skolansrubriken

inklude-kunnathar inteeffektiva skolorkännetecknarvad ännuav som



46 Kostnadsanalysfbr distansutbildning SOU 1998:83

DU, sig med eller NågraIT. slutsatser ansåg dockutan vi vira var att
kunde dra utifrån existerande forskningsresultat. Vissa kriterier har
med lärares värme, kontaktförrnåga,närvaro göraatt verbal skicklig-
het. DU måste på tillfredsställande kompenseraett för bristensätt på

bl.a.närvaro, optimera den elektroniska kontaktenatt mellangenom
lärare och elever.

Åtskilliga effektivitetslcriterierna kan, vad beträffar läraregenska-av
något förenklat uttryckas goda resultat förutsätter entusias-attper, som

tiska lärare. erbjuderDU vissa möjligheter bättre kanalisera läraresatt
entusiasm traditionell utbildning.än De har förmåganmera att ut-som
trycka sin fängslandeentusiasm i föreläsningar kan i DU nå betydligt
fler elever förinspeladi eller interaktiv TV. Andra har sin styrka i
handledarrollen och bör naturligtvis huvudsakligen användas i denna
kapacitet. detDU möjligt i högregör grad differentiera läraresatt upp-
gifter vad fallet i konventionellän utbildning.är lyckasAtt medsom
detta kräver planering lärarinsatsema.en noggrann av

Åtskilliga effektivitetskriterierna borde kunna uppfyllas minst li-av
ka bra åtminstoneDU, med lite eftertanke. Kraven på god struktur,av
snabb och tydlig feed back på elevprestationer, välorganiserad un-
dervisning, inte svårare tillgodoseär i MöjligenDU. kräver detattosv.,
lite förutseende i traditionellstörre utbildning, ytterligareän ett exem-
pel på har behovDU planering.att Det svårt i efter-är attav noggrann
hand gå in och ändringar i material ochgöra uppläggning.

Forskningen förutsättningar för goda utbildningsresultat allt-om ger
så inte speciellt handfast information vad effektivt detär närom som
gäller DU. Dess finns inte heller någon rik källavärre beprövadav
erfarenhet lita till. I nuvarande former och kombinerad medatt IT är

alltförDU oprövad. Det oaktat måste inputs i diskuteras ochprocessen
kostnader kalkyleras för undvika dyrare lösningar det behovatt än är
av.

finnsDet tendenser inom DU materialkostnader ökar och di-att att
rekta lärarinsatser minskar, medan däremot lärartid tidigare gåränmer

för utveckla kurser och material. Innan beslutaratt konstrue-attman
Ärkurspaket det lämpligt fråga sig:är det möjligt köpa inatt attra egna

användbart material utifrån Finns sådant material med korrige-som
ringar skulle kunna användas Eller finns det material, förär avsettsom

utbildning ändåän skulle kunnaannat användas eftermen som omar-
betning och eventuella tillägg

Slutsats: Diskutera alternativa inputs. likvärdigaAv alternativ bör
det billigaste väljas. Viktigt också diskutera effektivaär kombina-att
tioner inputs.av



Kostnadsanalys förSOU 1998:83 distansutbildning 47

Kostnadseffektivitet och skalfördelar2.2.4

DUKOM-projekten har det visat sig kostnaderna regel högreI iatt är
för motsvarande traditionell utbildning, där det överhuvudtaget varitän

meningsfullt med jämförelse. Ibland det möjligt jämfö-inteär atten
jämförelseobjekten alltför olikaeftersom vad gäller mål ochärra upp-

läggning. detta dra någon generell slutsats dyrareDUAtt ärattav om
utbildning, det dock förhastat. Karaktären försöks-än annan vore av

DUKOM-projekten dyrare;verksamhet kan i reguljär använd-göra en
kan det tänkas kostnadsposter bortfaller. Framför allt detning äratt

utbildningemellertid rimligt ordinarie med antal ele-störreettatt en
elev räknat, eftersom har högreskulle sänka kostnaderna DUper enver
med elevantal. med andraandel kostnader inte varierar DU har ordsom

skalfördelar.
allmänhet sänker per-elev-kostnaden har kun-skala iDU iAtt stor

utifrån ekonomisk teori och med hjälp empiriskavisas både stu-nat av
eller med antalet eleverkostnader inte ökar minskardier. deAv som

utveckling material ofta den delen. Smärrede för största posterutgör av
administration, lokaler och mark-andraär t.ex.gemensamma resurser,

nadsföring.
traditionellt utbildning behandlatsUtvecklingskostnader har inom

driftskostnader. liten och ungefärlöpande Om ärposten sammaavsom
denefter år, blir missvisningen ringa,storleksordning år när ärmen en

bli vilseledandede totala kostnaderna, kan analysenväsentlig del av
kan de fastafelaktiga. radio- ochoch slutsatserna För TV-program t.ex.

och de rörliga allt-för utveckling, 80kostnaderna, utgöra procentmest
således behandlasutveckla material börendastså 20 Attprocent. som

kräverkostnaderna periodiseras, vilket i sinochinvestering tur enen
användas det måsteår materialet kan innanuppskattning hur mångaav

indirektadelvis. Andra missvisningar kan uppståhelt eller närersättas
kurser. återkommerfördelas olika utbildningar eller Vikostnader över

"Aktivitetsbaserad kostnadskalkyl.rubrikentill detta under
kostnader kan Dukom-projektenkälla till högaEn attvaraannan

hunnit bedöma siginteanvänder så angreppssätt ännuatt varemannya
nyheter kan dyrakostnader eller effekter på rimligt Att ärsätt.ett vara

användbara erfarenheter. Risken devälkänt, de kan också är attgemen
fortsätta de grundkostnaderna avskräcker från och ihöga att att som

motståndare till får vind i seglen.redan från början varit DUoch botten
dennaturligtvis bevisa sitt värde, minmåsteFormen poäng är attmen

försöks-för detta. småskaligtid på sig Attbehöver ha viss göraatt en
nödvändigtvishöga kostnader betyder inteverksamhet drar att mot-en

dyr.utbildning skala också måstesvarande reguljär i större vara
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kursutveckling bör alltså be-material, metod- ochKostnader för
ochutrustning, datorerinvestering ihandlas på sätt t.ex.ensamma som

det gäller teknisk utrustning,Och precislokaler för ITV, närsomm.m.
materialet kan användasdet utveckladepå hur längefunderamåste man

behövas,eventuellt kommerunderhållskostnaderoch vilka t.ex.attsom
det kanskäl fundera påkan detLikasåför uppdatering. att geomvara

uppdragsutbildning andraförsäljning,till intäkterupphov genom
kostnaderna och deperiodiseringGenomeller på sätt.annat en av

rättvisande bildfårantal årintäkternaeventuella över ett man en mera
det löntunderlag dels föroch därigenom äravgöra, attattett ge-om

skadels denöverhuvudtaget,utbildningenden tänktanomföra an-om
helt ellerregi eller sådantutvecklas imaterialvända somegensom

utifrån.delvis köps
full skalaverksamhet ibedömningellerBeräknaSlutsats: gör om

investeringutvecklingper-elev-kostnad Betrakta attlägre ensomger
flera årperiodiseraslå överut

Mångfaldsfördelar2.2.5

modern ekonomi ikännetecknarskalfördelar,formspeciellEn somav
beror på anläggningar,sådanakunskapssamhälle, attärett varorsom

flexibilitet iMedmångfaldig användning.kan haeller tjänster pro-en
det möj-nätverksekonomi,med hjälpförverkligas ärduktionen avsom

individualiserad kon-med i viss månstorskalighetligt kombineraatt en
materialutvecklaexempelvismed kanIT attDU ettsumtion. Inom man

oli-ske ilärande kantillåterändåmångaanvändas ett sommen somav
Samtidigt kanfeed-back,individuellmedolikaka takt, på sätt, osv.

antalmaterialet användsskalfördelaruppnå stortändå ettavomman
innebära, nå-bör inteinnebära,behöver alltså inteSkalfördelarelever.

di-Kostnadseffektivkapitletband-utbildning. Ilöpandesortsgon
mångfaldsfördelarutförligtläsagår detstansutbildning" att ommera

skalfördelar".och"Kostnadseffektivitetrubrikenunder
mångfaldsfördelarmed hjälpekonomiuppnåMöjligheten att avav

Ochgod planering.med krävertill ITDUanledningarna attär aven
möj-tänka igenombörkan tillägga Manockså kreativitet,därtill man

material medskaffaeller påkonstruera sättlighetema annatatt enav
mångfaldexemplet skapaibred användning. Förutom att ovansom

tänkaocksåmaterialet, kanindividualisering ibygga inatt mangenom
eller olikaolika nivåer imaterial påanvända typersig att avsamma

ändamål.för olika Detomarbetningar ärutbildningar göraattgenom
utvecklasådan möjlighetutnyttja ettregel billigare än attatt ensom

användning-den bredanödvändigtmaterial. inteDethelt attärnytt ens
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redskaputbildningsområdet. ärDatorprogramtillinskränker sig somen
tilläggoch använ-omarbetningarlämpligaibland medkanarbetsliveti

utbildning.ellerläromedel i DUdas annansom
detkanplaneringförutomframgårovanstående attAv noggrann

utbildnings-andramedbarasamarbeta intefördelaktigtockså attvara
ideellaföreningar,myndigheter,företag,medocksåanordnare utan

åter-fördelar. VifinansiellakanDet t.o.m.organisationer, gem.m.
detta.tillkommer

mångfaldse-åstadkommamöjligheterolika attGå igenomSlutsats:
samarbetspartnersvilkameningar,förutfattadeUndersök,konomi utan

aktuellakan varasom

Finansiering2.2.6

ändamål. Ettolikaha mångakostnadsanalyserkanredanSom nämnts
anslag,sökafinansiering,få attförunderlag pro-att genomär att vara

expanderandeMed ut-slag.olikabidragandraellerjektmedel enav
fåsvårtdetkunskapssamhälle, attärimåste ettbildning, är ettsom

undersökaskäl vägardetDärför kan atttill.räcka nyavaraattpengarna
buds.tillnormalt stårdemfinansieringtill utöver som

lig-tillantydankunskapssamhälle Eni svarfinns ettVar pengarna
informationssam-kallasiblandkunskapssamhälletfaktumdeti attger

denkostnad;informationbetraktasekonomitraditionell som enhället. I
nätverksekonomi,modern ettgratis. Ierhållernågotinte enär mansom

igällerutnyttjamångfaldsfordelar,möjligheterförövrigt attförvillkor
förbetalavilligakan attaktörernämligen attfallvissa varamotsatsen,

efterSökandetden.betalt förförställetiinformation att tafå utatt
materialföranvändningsområdenbredaskapaförsamarbetspartners att

skalfördelar.andra attpå änresurstillskott sätt gekan genomäven ge
där-gratisförfogandetillmaterialställavilligtkan attföretagEtt vara

verk-sininformationfåmöjligheter utföretaget att omdetför att ger
good-skapakanreklam,fungeraförutom attnågotsamhet, somsom,

personal.kompetentrekryteramedeloch attwill ettvara
alltför kontrover-betraktasdetmöjligheterandrafinns somDet om

ellermed orätt,har ju, rättsponsringaffársföretag;stöd isökasiellt att
mednåockså intresse uthar attmyndigheterMångaklang.dålig aven

materialställavilligamåhändadärför attskulleochinformation vara
användningförutveckla dettillmedverka attellerförfogandetill rentav

organisa-ideellaochFöreningarutbildning.ellermed ITi DU annan
Green-Lutherhjälpen,Fältbiologema,FN-föreningen,Svenskationer:

intefleraoch många ärAmnestyRöda Korset,Rädda Barnen,peace,
myck-ocksåregelde har ibudskap, ettmed sittnåmånabara utattom
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omfattande material, oftaet utmärktär använda i utbildning.attsom
T.ex. i samhällsorientering, geografi, historia, mänskliga rättigheter,om
u-länder, miljö och mycket kanDet säkert svårt erhållaattmera. vara
direkt finansiering från sådana organisationer, med tanke på demen
höga materialkostnader vi tidigare diskuterat, det självfalletärsom vär-
defullt få hjälp med utvecklaatt material. Förutomatt sådantatt ett
samarbete i hög grad kan bidra till önskvärd flexibilitet, mångfaldseko-

ochnomi dynamik.
Slutsats: Undersök det finns gratis utbildningsmaterial samti-om

digt för mångfaldsekonomi eftersökspartnerssom

2.3 ABC-Aktivitetsbaserad kostnadskalkyl
I modern, på gång global och decentraliserad ekonomi g1oka1en en

slagordet lyder med flexibel produktion och krav på snabbhet isom
beslutsprocesser och leveranser, har det visat sig traditionell kost-att
nadsanalys och redovisning inte det beslutsunderlag behövs.ger som
ABC, Activity Based Costing, har lanserats bättre alternativ. Iettsom
detta skaavsnitt vi diskutera vilkeni mån traditionella metoder också är
föråldrade inom utbildningssystemet, speciellt DU med IT. föreslåAtt

införande ABC måhända förett tidigt enligt mitt förme-av vore men
nande kan få vissa insikter redan allmäntettman av resonemang av
ABC.

2.3. l Felkällor i traditionell kostnadskalkyl

Bakgrunden till ABC kritiken de traditionellaär metoderna för in-av
temredovisning. Framför allt gäller det behandlingen indirekta kost-av
nader, administration ocht.ex. produktions-gemensam gemensamma

används vid tillverkning flera produkter, inspek-processer t.ex.som av
tion och kontroll, vissa maskiner m.fl. omkostnader. Detgemensamma
vanliga fördela efter bestämdaär schabloneratt fördelningsnycklar,

i proportion till volym, produktionstidt.ex. eller direkt lön. Kostnader
för administration på högskola skulle kunna fördelast.ex.gemensam en

på institutioner i relation till antalet studerandeut vid varje institution,
något skulle kunna kritiseras med hänvisning till det intesom att är
mängden studenter på varje institution hur mycket centralavgörsom
administration den behöver. Om varje institution skulle bära lika myck-

eller belastas i proportion till lönesummanet kunde kritiseraman
andra grunder.
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direkta kostna-relation tillomkostnader låga iärNär gemensamma
blimissvisningenosv., behöver intedirekt materialdirekt lön,der

beslutresulterande felen iheller deoch då intebesvärande stor om
modern ekono-volymförändringar, Iproduktval,prissättning, m.m. en

inkl.produktionsprocesser,redan påpekatemellertid vitenderarmi som
kostnaderökar andelenoch därmedindirektabli alltmertjänster, att
för varjeförbrukningensamband medklartharinte ett av resursersom

högteknologianvändersärskilt företaggällerprodukt/tjänst. Detta som
underleve-vad gällerkomplicerad strukturoch/eller har processer,en

de ofta ocksåDärtill erbjuderliknande.ochkundrelationer,rantörer,
och krav påförändringstakthar högprodukter/tjänster,olikamånga en

dessa känne-alla,intePåfallande många,flexibla.sig att avomvara
utbildning erbju-vanligförutomföretagpåtecken in ett sompassar

studieförbund,detmode, sigdualdistansutbildning är ettder vare
Även enbartsådanahögskola eller någotskola, annat. som gerenen

ochkomplicerad strukturmode kan hasingledistansutbildning en
kursslag.produktenskildkostnader för varjeberäknasvårigheter att

di-lika brasynsindirekta kostnader intefaktumRedan det att som
offentlig verk-alltkanske framför imisshushållning,leda tillrekta kan

det of-såkostnadsjakten igång,ochkärv ärekonominsamhet. När är
medanskärskådas,materialdirektochdirekt lön gemensamtast som

undan. Un-lindrigarelokaler slipperochadministration gemensamma
skakommunernalägre anslagSkolmåltider får närochdervisning spara

administration.centralskollokaler ochinteområde. Menskolanspå
kostnader.indirekta Ettökaockså lättareförefaller attDet omvänt

forsk-högskolornapåläggadministrativa utdet tarexempel är avsom
hundramed fleraökathar procent.några årPåningsanslagen. uttaget

hyreskostnader sti-skolornaskommunaladeexempelEtt är somannat
kommunala bo-lokaler tagitsskolansmedtakt överkraftigt igit att av

hävda, hyrannaturligtviskanfastighetsförvaltningar. Man attellerlag
hand-för kommunenkostnad,direktskolanenskildaför den är menen
vilketskolorna,olikapå delokalkostnaderfördeladetlar utattom

kan tilläggaManfördelningsresonemang. atthjälpmedsker ettav
be-snedvridsbåda exemplenpåverka hyran. Ikanregel inteiskolorna

kost-den ochdyrare är,forskningen änslutsunderlaget: ut att varaser
lokalkostnademamaskerasskolområdetinomnadsminskningarna attav

kostnadersamladereellt.alltid Kommunensintenominelltökar, men
olika kassor.mellanflyttarförändras inte att pengarmanav
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2.3.2 Vad ABCär

ABC för kostnadskalkylär och redovisning syftarett tillsystem attsom
råda bot för de snedvridningar och missvisningar traditionellasom
metoder ökande grad leder tilli moderni nätverksekonomi. Enen

första ABC hänföra såprincip i många kostnaderär möjligtatt som
Övrigadirekt till respektive produkter. kostnader fördelas på aktiviteter

med hjälp antal s.k. drivers som möjligen kan kallas kost-ett costav
nadsdrivare på svenska; den engelska tycks emellertid ha etab-termen
lerats.

Grundtanken produkter använder antalär akti-att ett gemensamma
viteter, i sin förbrukar Cost drivers mått på hurtur ärsom resurser.
mycket varje produkt olika aktiviteter i anspråk. Principema illustre-tar

följande schematiska bild.ras av

Cost drivers
AÅj T Aktiviteter Produktion Kunder4

V VKostnader

Fig Produktion kräver aktiviteter. Kostnader hänförs aktivitetervia
till produkter hur mycket beror på drivers.cost-

Att utveckla, erbjuda och distribuera distanskurser kräver exempelvis
administration. Traditionellt utportioneras administrations-gemensam

kostnaderna på de olika kostnadsbärama, kurser, efter fördel-t.ex.
ningsnycklar eftersträvar konstruera så rättvist möj-attsom man som
ligt. I ABC-modellen betraktas administrationen aktivitet ellersom en
delas i antal aktiviteter, kontaktverksamhet, samordning,ett t.ex.upp
hantering studiestatistik, registrering och behandling ansökningarav av

deltagande. Nästa hur mycket kurs använderärsteg avgöraattom en
varje aktivitet, vilket alltså sker med hjälp drivers. kanDessaavcostav

transaktionsdrivare: många gångerHur använder kursen vissvara en
aktivitet Eller varaktighetsdrivare: längeHur används aktiviteten El-
ler eventuellt någon kombination. Vilketdera väljs beror påsorts som

det transaktionen eller varaktigheten kostar.är det falletIom som ena
orsakas kostnaden redan aktiviteten kontaktas, deti andra falletattav

den i anspråk viss tid. viktigaDet kartlägga lo-att övertas är attav en
giken kostnadsstrukturen.i Vilka de kausala sambanden Vad detär är
i orsakskedjan kundens behov produktens anspråk på aktiviteter- -
aktiviteternas resurskrav, resulterar i kostnader Kostnadsöloling-som
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förViktigaresursutnyttjande Svaren ärBättre/sämrear/minskningar
verksamheten.ekonomi igodsyftetnåatt

harhjälp ABCmederhållitskostnadsdatautifrånAnalyser avsom
iändringardet gällerbl.a.beslutsfattare,för näranvändbarasigvisat

och kapaci-Effektiviseringaraktiviteter.ochproduktsammansättning
beslut.grund förgodkandär ABCområdenandratetsutnyttjande är ge

kanföretagmångaoch förvärdeskapandeintekapacitetLedig är
måsteför sådananaturligtvisspecielltproblem, ope-detta somettvara

ocksåharABCproduktionsapparaten.iomställningarsnabbamedrera
medharförändringsarbete. Densamband med t.ex.värdefullt isigvisat

förstödochinförandemedsambandiframgång använts somav
ochTime,Management, inJustQualityTotalTQMBenchmarking,

modeller.liknande

med ITiABC DUAnvändning2.3.3 av

med IT.värde för DUkunnaskulleABCförefallerDet vara avomsom
karaktäriserarkostnaderindirektaandelalltutveckling störreEn mot en

med IT. Formensärskilt DUöverhuvudtagetutbildningsområdet men
förkostnaderhögreutbildningtraditionellmedjämförelse me-har i
service,distribution,försäljning,design,kursutveckling,todutveckling,

så-beroendeochförändringstakt ärhögharmed IT av enDU enm.m.
kunnabordeförändringsarbete prövas.näringslivetsfrånMetoderdan.

såutnyttja attskicklighetochomställningsfönnåga attSnabb resurser
Produkt-med IT.för DUnödvändigauppstår,kapacitet inte ärledig

användning nät-och ettaktiviteterutformningsammansättning, avav
frammevälgällerdetdärområdenandra attarbetssättverkande är vara

analysen.i
ochaktiviteterbeskrivaochidentifieraviktalltså attDet storär av

ABCverksamheten.analysgrundendrivers; är avnoggranncost en
mångdimensionellaochdatahanteringmycketnaturligtvis pro-lcräver

kalkyle-försvårighetermedförtbarahar intehögteknologinMengram.
förförfogandetillredskap attställtocksåredovisningoch utanring

datateknik.modernnämligenproblemen,lösa
fortfa-dennacken;påår ärhar mångainteteknikABC är somen

ekonomerMångakontroversiell.alltjämtochutveckling ärunderrande
med. Dess-kommamycketsåharinte attegentligen nyttdenattmenar

utgårABCredovisningtraditionellkritikden somattutom avanses
emel-kanskandinavisk praxis. Manamerikanskdrabbar änfrån mera

allvarligafokuserarfaktisktmetodenifrånkomma pro-lertid inte att
besväraskanmed ITDUochnätverksekonomi ävenatt avblem i en

ofand EconomicsTheboken Costsföreslår iRumbleGrevilledessa.
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Open ana Distance Learning 1997 ABC införs och användsatt i DU
och i flexibel utbildning överhuvudtaget. Boken ABC ochpresenterar
dess användning i Open and Distance Learning på utförligtett mera

kunnat ske här.sätt Intresseradeän hänvisas till den boken.som
Som torde ha framgått i denna kortaäven summering ABC, ärav

den långt Ävendrivna detaljeringsgraden metodens svagheter.en av
med användning högpresterande datakraft fordrar den mycketrättav
arbete och uthållig konsekvens i tillämpningen. I komplicerad världen

det i regel svårt finnaär metoder lika enklaatt snillrika.ärsom som
Detalj eringsgraden kan samtidigt styrka, det gäller fånganär attvara en
väsentligheter i komplexa Jag övertygad ABC skullesystem. är attom
ha mycket bidra med det gäller utbildning i allmänhetatt när och DU
med IT i synnerhet. En utredning vad här kunnatännoggrannare som

dock nödvändig innanärpresenteras införa metoden.överväger attman
Redan fundera efter linjer dragitsatt teorin kring kanABCsom upp av
emellertid ansträngningen. Låt kallavärt det ABT- aktivitets-vara oss
baserat tänkande.

2.3.4 aktivitetsbaseratABT- tänkande

kanskeDen viktigaste ingrediensen i aktivitetsbaserat tänkandeett
skulle negligera de indirekta kostnadernainteatt be-attvara genom
trakta dem opåverkbart och givet bihang, med demett iutan tasom en
kostnadsanalys syftar till underlag för beslut verksam-attsom ge om
hetens utformning, volym, kursmix, anledningEn till attm.m. man
bortser från indirekta kostnader kan de betraktas fasta ochattvara som
opåverkbara. dettaMot det för det första möjligtär invändaatt att en
del dem faktiskt rörliga kortpå sikt. detär För andra börävenav man
inte betrakta fasta kostnader opåverkbara. längreI perspektivettsom

års budget blir många fasta kostnaderän nästa faktiskt rörliga, och i ett
riktigt långt perspektiv finns det inga fasta kostnader alls. Med tillräck-
lig tid till förfogande kan omdisponera eller sig medgöra t.ex.man av
byggnader och andra fasta anläggningar. kompliceradI och förän-en
derlig nätverksekonomi ligger, kan tillägga, den långa sikten redanman
på andra sidan knut. Slutligen befinner signästa medDU IT i den situ-
ationen, många de beslut fattas med nödvändighetatt blirav som nu
strategiska och avgörande för hur framtiden kommer gestalta sig.att

hållerMan på investera i strukturer, i kultur föratt synsätt, t.o.m. en
fungerande medDU IT.en

kan alltsåDet mödan lönt i frånvaro formelläven ABCattvara av
fundera på vad driver kostnader. beräknaAtt utvecklingskostna-som
der för planerat material uppenbarligen nödvändigt,ett är börmen man
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fåmaterialet kankostnadsdrivande effekter närvilkafundera påockså
kommeroch serviceVilken tillsyn attanvändning.tillväl kommerdet

kompe-personalensoch iutrustningiföljdinvesteringarBlirbehövas
kostnad Förtill vilkenochutsträckning attvilkennödvändiga Itens

behovfinnaskan deteffektivtstabilt och ettfungerafå att avsystemet
eko-Marknadsföring,ovan.vad viutöverstödfunktioner nämntantal

finnsbehov HurVilkaomvärldsorientering stornomiadministration,
önskarexempel. Ommarknaden några ut-potentiella ärden manär

kontaktverksamhet ochomfattandekrävsmångfaldsfördelarnyttja en
Vad kostarorganisationer.med andrasamarbetekrävande,kanskeett,

aktivitetersådana
denanalysbefogat. Enmåhända0rd kanvarningensEtt somvaranu

sigiinförande ABCformellt ärmed ellerovanstående utan re-av -—
desig påkoncentreraanalysenskäl idetfinnsDärförsurskrävande. att

betydelsestrategisksådantpå är storoch dyra avstora somresurserna,
anledningockså finnasdetaljeringsgrad. kan attDetväljaoch rättatt

varieraromkostnader intesådanauppmärksamhet somägna mest
medproportionförändras ilogik. Deharmed volym utan somannanen

beräknas.lätttämligensigvolymen låter
ochberälmings-införaMycket kan även attSlutsats: göras utan nya
ef-fokuserasmåstekostnaderfastaochIndirektaredovisningssystem.

med IT.omfattande i DUblitenderarde atttersom

kostnadsanalysförSchema2.4

komplett ikostnadsanalys äruppläggningtillförslagFöljande enav
utvecklingkostnader förinkluderardenmeningenden även av ma-att

pånaturligtvisberorbörkedjani startakurser. Varterial och mansom
redanmaterial och kurser är ut-uppdraget. Omochomständigheterna

emeller-kankända. Deredandelarför dessakostnadernavecklade är
revideras. Detbehövakunskaper,ocherfarenheterljusettid, i nyaav

faktis-uppföljning;rutinbetonadmindreellerske formkan i merav en
ändringarnödvändigaochplaneradelöpande medjämförskostnaderka

utvärderinggenomgripandebudgetår. Iinförsker, nästat.ex. meraen
utbildningspro-Skaförändringar.det överväga störrehandlar attom

sådanförändringar Igenomgåutvidgas,avslutas, stora engrammet
sådan.viktigdel, låtkostnadsanalys barautvärdering är envaraenen
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2.4.1 Mål for och kostnadsanalysprogram

Som vi redan diskuterat det viktär med klarstor att startaav en upp-
fattning förmålen det utbildningsprogram ska kostnadsberäk-om som

Inte minst angeläget det därvid hållaär alternativenatt ochöppnanas.
inte börja med tidigare påpekats. Redan målanalysensvaret kansom
dock preliminära detOm gäller öka tillgänglighetent.ex. förattge svar.

nå målgrupper ligger det till handsatt mednära DU eller ITattnya utan
har möjligheter till måluppfyllelsestörre traditionell utbildning.än
Kostnadsanalysen får sedan det också blir billigareavgöra ellerom om
merkostnaden kan motiveras målen uppfylls bättre i traditio-att änav
nell utbildning.

Likaså angeläget klar förståelse kostnadsanalysensär mål ochen av
eventuella begränsningar. Självfallet måste ha ingående känne-man en
dom uppdragsgivarens intentioner. Om uppdraget inte klart for-ärom
mulerat måste begära klargöranden.man

I många fall kan det också värde fundera vilka for-att övervara av
uppdragsgivaren kan ha intresseutom kostnadsutredningen.som av

Förväntar sig denna resultatet får vidare spridningrentav of-att Ien
fentlig verksamhet finns ofta sådan andrahandspublik secondaryen
audience, och då det inte fel utforma analysenär och kanske fram-att
för allt presentationen dess resultat med hänsyn till detta. För att taav

till hands liggande exempel: utbildningsanordnarenäraett fun-en som
derar på visst utbildningsprogram kan intresseradett kostnads-vara av
konsekvenser anordnare beräknat. Ett erfarenhetsut-tättsom en annan
byte för nödvändigtövrigt för nå den effektivitetär via mångfalds-att
fördelar tidigarevi talat om.

Kostnadsanalyser kan ha många ändamål, något vi redan dis-som
kuterat. Förutom grund för anslagsäskande, budget,att prissätt-vara
ning, förändringsarbete och liknande, kostnadsanalyser nödvändigär en
ingrediens i ekonomiska utvärderingar kostnads-intäkts-kalkyl,typav
kostnads-effekt-kalkyl och kostnads-nytto-kalkyl, dvs. sådana under-
sökningar jämför resultat med kostnader.som

Sammanfattning: Målen för utbildningsprogrammet och för kost-
nadsanalysen avgörande för vilka kostnaderär ska beräknas, vilkasom
data ska användas och hur studier ska genomföras. Så småningomsom
också för hur resultaten ska och tolkas.presenteras
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kostnadsanalyserPlanering2.4.2 av

utbildningenförmålen bådeförförståelseochkännedomgodMed om
hand-Detdenförplaneradet dagskostnadsanalysen attär senare.och

beräknabehovdetkostnader attärvilka avlar då avgöraatt somom
analy-medsyftetihåggrund. Komtill attliggakanvilka dataoch som

vilkaochmedskakostnadervilka tasföravgörande somsomärsen
vik-detkalkyl kansamhällsekonomisk t.ex.I varaexkluderas.kan en

klient-s.k.medoch/eller kommunför takostnader statförutomtigt att
andra in-ellerföräldrardeltagare,drabbarsådanadvs.kostnader, som

fram-viktigtexempel. Detta attärelevtidenVärdet är ettdivider. av
framståkanmångaimed ITDU someftersomhålla resonemang

ellerdeltagarna,påövervältraskostnadermångadärförbillig just att
anordnarens.kassorandra änbekostas ur

utslag-eventuellttotalkostnader,frånutgåranalyseråtskilligaI man
dettaändamålmånga ärenhetskostnad. Förkursdeltagarena per

verksamhetpågåendeanalysenVidalla.förintetillfyllest enavmen
minskatellerutökatbeslutförunderlagfåiliggerdär intresset att om

intressanttotalkostnaden utanärdet inteverksamhetsomfång, är som
oftastdennatillmärkesärkostnaden. Lägg attförändringskostnaden

kursideltagare100enhetskostnaden.multipel enmerinte är aven
verketsjälva ärper-elev-kostnaden. Igånger100regel intekostar som

mångfalds-ellerskal-erhållamöjlighetenförgrundläggande attdetta
be-kan justkostnadsanalys attmedsyfteuttalat varafördelar. Ett en

nödvändigtändå attdetkanfalletintedetta ärOmsådana. vararäkna
deltagare100-300studien.föromfångrelevantvad äravgöra som

stegkost-s.k.beräknavärdedet attIbland kan500-1000Eller avvara
utökasverksamheten utanmåhändakannivåvisstillnader. Upp en

kanskemåsteökar sådäreftereleverantaletkostnadstillskott, ommen
Kostnadeneller hyras. tarköpasutrustningochanställasfler lärare mer

skutt.ett
irelevantochaktuelltkanförändringskostnaderberäknaAtt vara

dubble-ellertillövergåutbildningiövervägandenmed attsamband en
sådanmedförknippadekostnaderVilka ärdistansutbildning. enmedra

ochengångskostnaderkaraktärenhardessaVilkaförändring avav
beståendekommervilka att vara

användavärdeför detunderlagetmedharproblem göraattEtt annat
ochresursförbrukningdefinierasKostnadbör åsättas. somresurser

kanMarknadspriserutlägg.alltidinteibland ett an-avmotsvaras men
s.k.måsteIblandmissvisande.och intefinns ärsådanavändas om

iberäknas,dehurpågå inhärkan inteVitillämpas. menskuggpriser
mark-haft påskulle haprisvilketdethandlar enprincip resursenom

Ävenberäkna. t.ex.svåranotoriskt attLokalkostnader omärnad.
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byggnader avskrivna har deär värde. Man kan emellertidett note-
detta mindre problematt är för DUett med IT för traditionellra än ut-

bildning.
Kostnadsanalyser kan göras respektiveante dvs. framåt-post,ex ex

syftande eller efterhand.i det förraI faller måste histo-avgöraman om
riska priser och andra historiska data kommer tillfyllestatt vara som
underlag för projiciera analysen in framtiden.iatt Det nödvändigtär att
fundera på korrigeringar data behöver tillgripas för erhållaom attav en
rättvisande kalkyl. Priser kan ändras, lokaler och anläggningar kan sti-

eller falla i värde ibland direkt samband med verksamhetenutanga som
sådan. Skolan mitt i byn kan bli mycket värdefull därfört.ex. denatt
står på eftertraktad tomtmark.

Ibland kan det behov beräkna s.k. altemativkostnad.att Denvara av
definieras den intäkt förlorar på använda vissatt påsom man en resurs

sätt Värdetett än elevtidenett annat. exempel;är indi-snarare ettav en
vid förlorar inkomst studera i stället för arbeta.att förlo-Denattgenom
rade inkomsten då kostnad förär studera. Huruvida denna böratten
korrigeras för sannolikheten arbetslöshet, omstridd fråga.ärav en
Skolan mitt i byn enligt ovanstående är exempel på hur alter-ett annat
nativkostnader kan uppstå. Om sådana ska beräknas eller inte beror på
omständigheter och syfte med analysen. Skulle frågan gälla riva el-att
ler inte riva skolan det naturligtvis viktigt känna till dess alter-attvore
nativa värde. medAtt DU skulleIT kunna leda till skola rivs elleratt en
övergår till användning väl inte alldeles otänkbartärannan

Slutligen bör påpekas det redan i planeringsfasen kanatt anled-vara
ning fundera på aggregationsnivå. Behövsatt summariska, aggregerade
kostnadsposter för övergripande bedömning, eller det behovären av
tämligen detaljerade och uppdelade kostnadsdata för spegla mindreatt
delar eller funktioner verksamheten.i Kom ihåg det alltid lättareatt är

efterhandi disaggregeraatt dataän attaggregera
Sammanfattning: kostnadsanlysNär planeras det viktigtär gö-atten

klart för sig vilken kostnader relevantatyp och vilka källorärra av som
Ärdet finns bygga på. det behovatt totalkostnader, förändrings-t ex av

kostnader, stegkostnader och/eller alternativkostnader i analysen

2.4.3 Kostnader för utveckling ettav
utbildningsprogram

Vi har tidigare påpekat utvecklingskostnader föratt och kurserprogram
högre för DU medär IT för motsvarande konventionellaän utbildning.

Här förslag till uppdelningpresenteras sådanaett kostnader. Den ärav
avsedd exempel generellett än modell. Som vanligtmera som som en



distansutbildningför 59Kostnadsanalys1998:83SOU

analysochmedsyftenomgivning,omständigheter,måste program
systematik.avgöra en

kostnaderdela är:vanligtEtt sätt att upp
personal0
lokaler
utrustning
övrigt
klientkostnader

dettillmärkefall. Läggi detta atttillfyllesttorde ävenDetta vara
utvecklingförutrustningsbehov,ochlokal-personal etc.handlar om -,

krävaskanbetydande detpersonalkostnadema t.ex.alltFramför är —
klientkostnademamedanuppgifterförexpertis vissahögavlönad som-

så-DUKOM-projektenblandemellertidfinnsobefintliga. Detregel är
tagitsjälvadeltagarnamaterialanvänderhuvudsakligendana somsom

projektplaner. Dessaochprojektidéerutbildningen,med sig in i t.ex.
sådanadeltagare. Imed övrigatillsammansbearbetatssedanidéer har

deltagar-dels bärstillutvecklingskostnademapåståfall kan att avman
pedagogik.godockså kantillvägagångssättetsamtidigt varasomna,

utveckling hör:föraktiviteterresurskrävandeTill
efterfråganFinnsMarknadsundersökningar; en0

Övergripande operatio-ochutbildningsprogrammet;Planering av0
målnella

PubliceringLeveranssystemMediaMaterialInnehåll
materialfärdigteller inköpMaterialkonstruktion av

Samarbetspartnerssamarbete:ochKontaktverksamhet
utveckling-förutgifterlöpandeliknandeochkonsumtionMaterial,

en.
UtrustningLokalerAdministrationGemensamma resurser;0

in-alternativaoch diskuteraidentifierabehovfinnaskan attDet ett av
ellerkompetenskrav,exempelvisrörandesammanhang,dettai egenput

speciell utrustning.påoch kravpersonalinhyrd

Genomförande2.4.4

huvudrubrikernaunderÄven diskuteraskangenomförandekostnader
hand-detklientkostnader. Närochövrigtutrustning,lokaler,personal,

klientkostnadernaturligtviskanutbildninggenomföralar va-att enom
deltaga-bärskostnadernadelavsevärdmed. Enviktiga avatt ta avra
materialgradmindreelleri störretidsåtgången äveninte bara utanre;



60 Kostnadsanalys för distansutbildning SOU 1998:83

och utrustning, Som måste emellertid syftet med analysenm.m. annars
Ärfå det samhällsekonomiskavgöra. kalkyl där klientkostnaderen är

relevanta, eller "företagsekonomisk" enbart för utbildningsanordna-en
brukrens

Genomförandet drar bl.a. kostnader för:
lärarstöd; handledning, rättning uppgifter, rådgivning och liknan-0 av
de.
föreläsningar, interaktivitet
lokaler
utrustning; för lärare, för elever
utrustning för datakommunikation
lokal administration, registrering fakturering och liknande

central administration, delade faciliteter,gemensamma resurser;
m.m
underhåll; utrustning, utbildningsprogrammet material i form0 av av

böckerav
dataprogram, mediamix och liknande0

Faktorer kan bidra till kostnader kan elevantal När och i vil-som vara
ka aktiviteter ökar kostnaden med antal elever, livstidprogrammets
Når måste det eller åtminstone förnyasersättas Lägg märke till att
beslut utveckling kurser ochrör material kan ha kostnadseffek-som av

för genomförandet. Olika utformningter material kan ha högst olikaav
utfall formi rättningsbehov, interaktivitet, rådgivning ochav annat som
kräver lärartid. Ofta kan det handla substituerbarhet; självgåendeom
material dyrt utveckla i bästaär fall billigtatt driva. Utveck-attmen
lingsinsatser kan ha rejäl "payoff i form kostnadsminskningar ien av
driften, något inte får glömma i planering och kostnadskal-som man
kylering.

Slutligen ska resultatet utvärderas och Till utvärdering-presenteras.
hör bedömning hur tillförlitliga slutsatserna kan någoten en av vara,

bl.a. beror på tillförlitligheten i de data utgjort underlag. Omsom som
osäkra data har det viktigt undersökaanvänts är vilkeni utsträckningatt
detta påverkar slutresultatet. Ett s.k.sätt känslighetsana-är göraatt en
lys, där systematiskt ändrar opålitliga ingångs-värden för iman att se
vilken utsträckning detta ändrar resultatet beräkningama. Pålitlig-av
heten i kostnadsanalysen vilken tyngd den kanavgör i besluten. Juges
mindre tillförlitligheten desto behovetär kompletterandestörre än av
undersökningar med andra metoder och infalls-vinklar och utifrån and-

discipliner. tillförlitligHur kostnadsanalysen kan, beslutän ärra om
medDU emellertidIT aldrig fattas på enbart eko-nomiska grunder
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