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SOU 1998:84

Till statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

Genom beslut den 4 maj 1995 bemyndigade regeringen chefen för Ut-
bildningsdepartementet, statsrådet Carl Tham, tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag föreslå åtgärder för främja användningenatt att

distansmetoder utbildningen.iav
Med stöd detta bemyndigande förordnades verkställande direktö-av

Engqvist denLars 8 maj 1995 särskild utredare. veckaEnren som se-
förordnades departementsrådet Lars Göransson och departements-nare

sekreteraren CharpentierAgneta sekreterare. Departementssekre-som
Astrid Utterström har varit sekreterare i utredningen från den 16teraren

september 1996 till den junil 1998. Rauni har varitWestin assistent åt
utredningen och ansvarig för produktionen heloriginal.av

I slutet juni förordnades Christoffersson,1995 Nils-Olof Marga-av
Gisselberg, Gunnar Hedborg, Carl Holmberg, Signild Håkansson,reta

Johansson, Marklund,Kent Kari Ingela Oldin ochNyman, Jan Ing-
Marie Olofsdotter-Nilsson biträda utredningen.att expertersom

Utredaren Distansutbildningskommittén DUKOM.antog namnet
Engqvist entledigades från uppdraget frånLars den april och1 1998

förordnades frånLars Göransson dag särskild utredaresamma som
med uppdrag avsluta arbetet i utredningenatt

förslag skallUtredarens enligt direktiven bl.a. erfarenheterbygga på
från utvecklingsprojekt skulle bedrivas under utredningsarbetetssom
gång. förslag beslötPå DUKOMs bidrag tillregeringen 100 projektom

bedrevs under läsåret 1996/97 och avrapporterades till kommittén isom
oktober Mikael Andersson,1997. Gisselberg och ThomasMargareta
Nordling under och1996 1997 anställda för följaexperter attvar som
och råd åt projekten. Från juli till1 1997 30 april 1998 Evage var
Åström anställd för sammanfatta och analysera projek-expert attsom

utvärderingsrapporter. Carl Holmberg anställdtens expertvar som un-
der drygt år från början för1996 bl.a. forskningsöver-göraett attav en
sikt distansutbildning.om

Arbetet har delvis bedrivitsi DUKOM i form därseminarierav ex-
medlemmar och de anställda diskuterat erfa-pertgruppens experterna

renheter projekten, forskningsresultat med utredaren och sek-av m.m.
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diskussioner innehållet i kommit-också deltagit iharretariatet. De om
téns betänkanden.

delbetänkanden: ochöverlämnat två TVhar tidigareKommittén ut-
148.Utbildningskanalen SOU 1997:1995:120 ochbildning SOU

Flexibel utbildningbetänkandethärmed överlämnaKommittén får
distansutbildnings-delbetänkandena Utvärderingpå distans samt av

Åström under-På distans Utbildning,och-stödprojekt med EvaI T av -
Kostnadseffektiv distansut-Holmberg ochCarllärandeochvisning av

Nils-Olof Christoffersson.bildning av
slutfört.härmedUppdraget är

Stockholm juni 1998i

GöranssonLars

CharpentierAgneta
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Sammanfattning 71998284SOU

Sammanfattning

långsiktigthuvuduppgift föreslå strategihar varitDUKOMs att en som
distansutbild-tilllandet de möjligheterutvecklingen i helafrämjar av

erbjuder.informationstekniken ITmodernadenning som
meddistansutbildning ITför främjalämpligaste strategin ärDen att

förförutsättningarskapakommitténs meningenligt ut-att gynnsamma
forskning.föroch organisationpedagogik, metodikveckling samtav

grundamåsteområdetoch utvecklingsarbete inomforsknings-Fortsatt
därför detpraktik, ochdistansutbildningensfrånerfarenheter ärsig på

idag,den harfår omfattningdistansutbildningenväsentligt änstörreatt
resultat riktade insatser.ochföreteelsebåde allmän avsomsom

handlarochstrategijustförslagDUKOMs sammantagna enavser
stödjabättre kanförändrade regelsystemochstrukturer ensomom nya

lämnahar varitAmbitionen intedistansutbildningen.utveckling attav
bör bedrivas. Där-med bästdistansutbildning IThurdetaljförslag om

projekthundratalbåde från deterfarenheterDUKOMredovisaremot
frånochutredningsarbetetanslutning tillbedrivits ihar annansom

erfarenheter bördistansutbildning. Dessainternationellsvensk och vara
distansutbildare.förvärdestortav

statsbidragförslagmed belopp angivnafinns någrahellerInte om
distansutbildning.medverksamhetertill olika nya

livslånga flexibelochlärandetsamhälle, detförändratEtt
utbildning

samhälls-pågåendeinnebörden deiDUKOMdiskuterarInledningsvis
medborgarnassamhällets ochbådetydligtförändringarna. Det är att

kommersamhälleökar. Framtidenskunskaperteoretiska attbehov av
och förbättraförstärkaenbartlärandet. Attdet livslångapräglas av

framtidadesökagod strategiungdomsutbildningen inte mötaattär en
samhälle,statiskthör hemma isådan strategikompetensbehoven. En ett

samhälle.framtidadynamisktföränderligt ochinte i ett
dentämligenförefallerFramtidsbedömarna överens to-attomvara
Underlivstiden.underminskaförvärvsarbete kommerandelentala att

medbor-fördelad påfritid blir jämntökningenförutsättning att avav
delanvändade kommerräkna medrimligtdet attattattär en avgarna

troligenkommertill arbetetanslutningUtbildning iför utbildning.den
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också bli vanlig. båda fallen kommer distansmetoderIatt att at-vara
traktiva.

understryker det inte finns någon motsättning mellanDUKOM att
och livslånga lärandet.ungdomsutbildningen det godTvärtom är en

utbildning ungdomen förutsättning för det livslånga lärandet.i Denen
och det viktigt den förbereder för det livslångagrunden,utgör är att

lärandet.
Traditionell utbildning bedrivs med studerande och lärare samtidigt

förnärvarande skolor och högskolor. DUKOM använder detta be-i
närutbildning till distansutbildning.teckningen motsatssom

kan bli den domi-Närutbildning på heltid under långa perioder inte
studieformen i det livslånga lärandet. Utbildning bör blinerande en

naturlig vardagen, fritiden hemmen och på arbetsplatserna.del på iav
betydelse och med-Därmed kommer distansutbildningens ITväxa,att

detför bli väsentligt lättare studera på distans varitdet kan änatt att
tidigare.

försjälva utsträckning sinmedborgarna måste iVuxna tastor ansvar
utbildning måste också tillgänglig ikompetensutveckling, men vara

förutsättningar ochformer för individuellamånga olika öns-att passa
den flexibla utbildningen innebär justkemål. visionDUKOMs är som

till medborgarnas behovutbildningsanordnarna skall sigatt anpassa
har möjlighetenOch den flexibla utbildningenoch önskemål. i att stu-

betydelse.med utnyttjandedera på distans IT storav
uppfattningenligt DUKOMsnännande bör ske och pågårMen ett -

Bl.a. används inärutbildning och distansutbildning.mellan stor ut--
ochde båda utbildningsformema, ITläromedel isträckning ärsamma
den flex-underlättarall utbildning. Dettasnabbt på in i vägen motväg

ibla utbildningen.

gäller utveckling-problemområden då detidentifierat nioDUKOM har
med hjälpökad distansutbildning IT:mot aven en

Tekniken
tekniska användarkompetensenDen

Distanspedagogiken
Distanspedagogerna
Läromedlen
Handledningsresursema
Resurstilldelningen
Utbildningsadministrationen.
Studievägledningen

områden.förslag berör samtliga dessaDUKOMs



SOU 1998:84 Sammanfattning 9

pågåendeNuläget, förändringar

kapitelI 2 tecknar DUKOM bakgrunden till förslag.sina

Avsnitt innehåller beskrivning2.1 utvecklingstendensema inomen av
distansutbildningen. byggerAvsnittet på Carl Holmbergs bidrag På
distans Utbildning, undervisning och lärande till delbetänkandet-

följandeSOU 1998:83. I avsnitt beskrivs med särskild uppmärk-ITett
riktadsamhet på dess möjligheter i utbildningssammanhang.

för arbete försöksverksamhetDUKOMs har med di-Inom IT iramen
stansutbildning bedrivits i hundratal projekt. Högskolor, folkbild-ett
ningen, komvux några myndigheter och företag har medverkat.samt

sammanfattande beskrivning försöksverksamheten finnsEn i avsnittav
också beskriver några projekten med utgångs-närmaresom av

de lämnats de projektansvariga.punkt i påDenrapporter som av som
ingående vill del projekten hänvisas till DUKOMssätt taett mera av

www-adressen http://wvvw.dukom.g0v.se.hemsida kan nås via Isom
delbetänkande distansutbildningsprojektUtvärderingDUKOMs av

finnsmed -stöd SOU 1998:57 sammanfattande analysIT en av pro-
slutrapporter.jektens

följande kortfattade beskrivningar utvecklingenavsnittI tre ges av av
distansutbildningen högskolan och de olika konsortierna för distansut-

folkbildning-bildning 2.4, Skolor för SSV 2.6 ochStatens Vuxna -
2.7.en

utsträckning glesbygdskaraktär, harantal kommuner, iEtt storstort av
underlättafrämsta syftet har flertalet fall varitinrättat lärcentra. Det i att

delta högskoleutbildning på distans. beskrivningför invånarna i Enatt
antal lärcentra finns avsnittverksamheten vid i 2.8.ettav

det svenska utbildnings-stöd för IT-användningen i olika delarSom av
för högskolan ochhar antal nätverk skapats SUNETsystemet ett nu--

folkbiblioteken, Skoldatanätet för det allmän-också för läns- ochmera
och Folkbildningsnätet för folkhögskoloma och studie-skolväsendetna

högskolans för studiein-förbunden. ASKen är systemgemensamma
formation. vid Lunds universitet har tillkommit med stödKNUT av

mötesplats för alla intresserade lärandeKK-stiftelsen och är ärsom av
med beskrivs kortfattat i avsnittIT. De 2.9.

har antal viktiga beslut fattats IT-utvecklingenUnder våren 1998 ett om
finns översiktlig redovisning.inom utbildningen. avsnitt 2.10I en
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kortfattat distansutbildning medbeskrivs den intressantaavsnitt 2.11I
finnsgrannländer och Finland. VidareIT-stöd finns i våra Norgesom

brittiska projektet University forbeskrivning det In-där nyaen av
dustry.

mycket kort beskrivning det inter-avsnittSlutligen lämnas i 2.12 aven
distansutbildningenssamarbetet Norden, och OECD pånationella i EU

område

överväganden förslagoch

återfinns kapitelförslag iDUKOMs
antalkommitténavsnittetdet inledandes 3.1I över-etttar meraupp

vad förslagen.avgränsningarfrågor och vissagripande avseranger
ochsjälvdisciplin,mognad ochDistansutbildning kräver motivation,

finnsframför allt för Detlämpligdärför denDUKOM vuxna.somser
från studera på distans.hindra ungdomarskälemellertid inget attatt

informella lärandets be-upprepade gånger detframhållerDUKOM
Medindividen och samhället.kompetensutvecklingen hos itydelse för

lärandesjälvstudier och alltinformellt lärande äger rumsomavses rena
utbildningsändamål.försärskilt organiseratsintesituationeri som

lärandet lik-informellabetydelse för detMassmedierna ärt.ex. storav
förslag däremotsamhällsdebatten. DUKOMsföreningslivet ochsom

kurs måstedvs. kurser.organiserad utbildning, Ihandlar ut-enomom
ochoch utformningför kursens innehållbildningsanordnaren ta ansvar

interaktivitetkursde behöver.får det stöd Istuderandeför de äratt en
bådedet viktigtnödvändig. Samtidigtstuderandeochmellan lärare år

frihet ibehovoch de studerandelärarkostnadema påpåmed tanke av
handledning begränsas. Dettaochundervisningstudierna behovetatt av

läromedelvadkurs, såvälkrav på planeringenställer stora avserav en
pedagogik och organisation.och IT-användning som

metoderdistanspedagogiskaförslag vilkalämnar ingaDUKOM om
pedagogis-område för dendettaanvändasbör är ettattutan ansersom

erfarenheter redo-bl.a. deutveckla. Därvid börka professionen att som
värdedelbetänkandenvisas i DUKOMs vara av

förslag.någrautveckling lämnar DUKOMfrågaheller i ITInte om s
internationellområdetutveckling inomsnabba ärDen äger rumsom

tyngdpukt i USA.med sin
rekommenderar DUKOMinledandedetta avsnittAvslutningsvis i

organisa-närutbildning bedrivs inomochdistansutbildningatt samma
Dual Mode,för detta benämningenInternationellt användstioner.

svenska. Varken iflerformsorganisationer påtillvilket har översatts
heltflerfonnsorganisationema visat sigutomlands harellerSverige
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haft det svårt iharsådanainomdistansutbildningeneftersomlyckade
huvud-uppfattatsvilken harnärutbildningen,medkonkurrensen som

denvisionenförslagför DUKOMsHuvudmotivet äruppgiften. om
ochdistansutbildningbådeinnefattar nämt-utbildningen,flexibla som

detbehövs ivadutbildningenflexibla ärbildning. Den somsom-
flerform-bäst iutvecklasrimligenbörsamhällelärandetslivslånga -

sorganisationer.

betydel-särskiltantal kravkommittén på ärpekar3.2 ettavsnittI som
nämligendistansutbildning,godförsefulla en

förberedel-redan påvilkenikursen,planeringgenomtänktväl av-
planeramedverka-slag måsteolikaflera attexpertissestadiet enav

enmansarbete;någotintedistanskurs är
studerandeför detydligmycketmåstekursplanering görassomen- utbild-frånimprovisationerförbegränsatoch utrymmegersom
till densyftaskall däremot attplaneringensidaningsanordnarens -

studier;sinauppläggningenifrihetskall fåstuderande stor av
planerade såbörT-användningläromedel och Ipedagogik, varasom-
studiersinabedrivakan utanmöjlighetstuderande iden störstaatt

handledninghandledning närytterligareochundervisning men-
dröjsmål;erbjudaskunnaden storamåste utanbehövs

studerandeför degrupparbetegenomförandetochplaneringen av -- påbefinner sigstuderandedegenomförbart attgrupparbete trotsär
varandra;fråndistans

och lärare.studerandeförteknisk support-

kanhögskolornamindrefall devarjeoch ifolkhögskolor,Komvux,
område. Där-respektiveinomförekommeralla kursererbjudainte som

närutbild-kombineramöjligtdetförvidtas attåtgärder görabörför att
önskadedenfåstuderande kansådistansutbildningmed attning en

skola.bytabehövautbildningen attutan
studie-antal drag oavsettharDistanspedagogiken ett gemensamma

distanspe-utvecklandetbörDärförutbildningsanordnare.ochnivå av
och natio-skeutsträckning kunna gemensamtmetoder idagogiska stor

användautvecklas förÖverhuvudtaget samarbetsformer attbörnellt.
börhögskolornabäst. Inombegränsadede gemensammaresurserna

IT-stöderbjudakunnaförbyggasdistansutbildningsavdelningar attupp
samarbetet ibörhögskolornamellanexpertis,distanspedagogiskoch

arbetsfördelning.lämpligåstadkommaförfortsättakonsortier att en
förutvecklingscentrablirdeutvidgas så ävenroll bör attSSVs

distanskurser.samarbetaförutsättsvilka sinikomvux, tur om
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Avslutningsvis i avsnittet frågan behovettas försystemupp om av
bedömning kompetens. Bakgrunden förekomsten olika be-är attav av

från och intyg genomgången utbildning blir allttyg svåröver-om mera
skådligt. föreslårDUKOM från svensk sida studeraratt närmareman
vad händer i Norge med förslag realkompetanseettsom som presen-
terades för år sedan.ettca

De krav bör tillgodoses utbildningsanordnama gäller ocksåsom av
för lärarna. behandlasI avsnitt 3.3 dessa frågor. Bl.a. påpekas, lära-att

roll distansutbildninginom annorlunda i närutbildning.är än Detrens
krävs henne specialkunskaper i distanspedagogik. föreslårDUKOMav
därför kurser distanspedagogiki skall ingå i all lärarutbildningatt och

sådana kurser skall erbjudas fortbildning till verksammaatt lärare.som
I avsnitt behandlas3.4 frågor distansutbildningens ekonomi.om

Frågorna får utförligare behandling i DUKOMs delbetänkande SOUen
1998:83 under titeln Kostnadseffektiv distansutbildning. finnsDär ock-
så förslag till principer för hur kostnader för distansutbildningett skall
beräknas.

Kommittén utgår ifrån den totala volymen utbildning kommeratt att
öka i framtiden behovet livslångt lärande. Tillskottetgenom av av per-

i utbildning består då i huvudsak med mycket varieran-soner av vuxna
de utbildningsbehov. I utsträckning handlar det för demstor attom
bredda yrkesmässigasin kompetens. Vad i det perspektivet börsom
bedömas sådan utbildning blir kostnadseffektivär mest närut-om som
bildning eller distansutbildning. Något entydigt kan intesom svar ges

denpå frågan: det beror på hur respektiveorganiserar utbildning,man
vad den innehåller och vilka studerar. eftersom distansutbild-Mensom
ning bedrivs huvudsakligen hemmeni eller arbeteti minskar kostna-
derna för lokaler och Och eftersomutrustning. studierna vidäger rum
tidpunkter den studerande väljer med hänsyn till förhållanden,sinasom

sina arbetstider, minskar behovet studiebidrag och studielån.t.ex. av
alla utgiftsslagOm olika läggs bör det möjligt bedrivaattsamman vara

distansutbildning mycket billigare närutbildning.avsevärt än
Det resursfördelningssystem finns inom högskolan missgynnarsom

i praktiken tillväxt distansutbildning. bedömerDUKOM änd-atten av
ringar i skulle leda till oöverskådliga komplikationer ochsystemet av-
råder från ändra i det. Kommittén föreslår ställeti särskildaatt attnu

för utbyggnad distansutbildningenavsätts hög-inomresurser en av
skolan.

Många bör för utveckling distansutbildningenvägar prövas ien av
Sverige, och harDUKOM valt med förslag vilkaatt vara sparsam om
områden bör under uppbyggnadsskedet.prioriteras Tre målgrup-som

vill kommittén emellertid framhålla viktiga. medPersonerper som
funktionshinder sådan eftersom de ofta har särskildautgör en grupp
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börutbildning. Entraditionelldelta isvårigheter somatt gruppannan
tredjeglesbygdsboende. En ut-skälsjälvklaraprioriteras är gruppav

bland demyrket,kompetensutveckling ibehovidem ärgörs avsomav
friasigofta svårthar göradessai attsmåföretagare. Personer grupper

vissaprioriterastudier. Att ämnenbedrivaförarbetenfrån sina att
särställ-hands liggertillvanskligt, attandra näraframför är ge enmen
kanfrämstkurserutbildningen,ITidistanskurseråtning an-somom

inlednings-iriktade insatsernalärare. De ettfortbildningförvändas av
målinriktadeochskapa kortasikte påsärskiltvidare attskede bör ta

3.10.avsnittkurser
andrastudiestödtillföreslåsDistansstuderande rätt somsamma

behovetemellertid medKommittén räknar att3.6.avsnittstuderande
begränsat.studiestöd kommer att varaav

viktigfyllerantal kommunerbildats ilärcentra ett stortDe ensom
demutbyggnadenfortsätterkommunernaföreslåsdärförochroll att av

3.7.avsnitt
kopp-skolväsendetkommunala rätt attdetföreslårDUKOM att ges

3.9.avsnittfolkbibliotekenvillkorpåtill SUNETlas somsamma
di-förutvecklingscentrumbeslutatvårenunderhar ettRiksdagen att

delega-ledningunderHärnösandskapas iskallstansutbildning av en
högsko-förplatserfördelauppgifttillhaskalldessutom atttion som

riksdags-enligthuvuduppgiftglesbygd. Centretsidistanslestudier på
inomdistanskurserläromedel förochkurserutvecklabeslutet är att

ytterli-fårföreslårDUKOM centretfolkbildningen. attochhögskolan
nämligen3.11,avsnittuppgifterantalettgare

distansutbildningför allinforrnationscentralnätburenfungera som0
utbildningsan-ochutbildningssökandemellankontakterförmedla

ordnare
distansutbildningförweb-platssärskildför enansvara

lärcentrauppgifterförmedlaochsammanställa om
-metodikdistanspedagogik ochutbildning iförstödge

Sverigeidistansutbildningenutvecklingenföljalöpande av
distansutbildningenfrågoransikte utåt i rörSveriges somvara

ochforskningsresultatinternationellatill Sverigeförmedlare avvara
distansutbildningfrågorierfarenheter rörsom

kunskaperförmedlaochutvecklingenmedietekniskadenfölja om0
distansutbildningen.förbetydelseden av
distansutbildningforskningstödja om0

föreslår förDUKOMrollförändradedeniföreslås SSV,Vidare att som
utvecklingscentret.skall ingå iorganisatorisktdem,
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Den web-plats kommittén föreslår skall ingå i utvecklingscent-som
uppgifter handha spelar viktig roll i DUKOMs samlade för-rets att en

slag. Web-platsen föreslås innehålla bl.a. avsnitt 3.8

läromedel för distansutbildning och inforrnellt lärande,
pedagogisk verktygslåda för bl.a. lärare,0
kurskatalog och kontaktfönnedling mellan utbildningssökande och0
utbildningsanordnare,
uppgifter lärcentra,om
forum för erfarenhetsutbyte kring distansutbildningen,
knutpunkt för länkar intresse för distansutbildningen.0 av

flertalEtt länder foreligger Sverige frågai distansutbildningensom
utveckling och forskningen har där framträdande roll i Sve-änen mera
rige. DUKOM föreslår ökade insatser for forskning distansutbild-om
ningen och för spridning resultaten forskninginternationell i äm-av av

Vidare föreslår distansutbildningensDUKOM utveckling i Sve-net. att
rige utvärderas löpande 3.12.
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Inledningl

samhälleförändrat1.1 Ett

snabbadenförändringarsamhälletsför ärdrivkrafter justStarka nu
pågående inter-och deninformationstekniken ITutvecklingen av --

vidgadeochrörelsefrihetökadmedför såvälnationaliseringen vyersom
länderna.mellankonkurrensökadför individen som

detavlösersamhälletofta detmålasbild är attDen enauppsom
varade igryningmänsklighetenssamlarsamhället iochandra. Jägar-

varade någrajordbrukarsamhälletoch avlöstesårflera somtusen av
i Sverigeindustrisamhälleti sinavlöstesår. Detta tur som-tusen av -

påskullealltså vägoch atthundra åromkringihar varavarat nusom
alltsåFörändringstaktensamhälle.ytterligareavlösas ett nytt synesav

dramatiskt.öka
samhälle förheltnaturligtvis inte ettverket sortssjälvaI överges en

inlag-produktionssystemochsamhälls-äldredet såSnarare är attnytt.
ochbär-ochoch fiskejaktfortfarande åtVidei ägnar ossnya.ras

fritidssysselsättningar.flestaför dede ärsvampplockning, även om
föreställnings-vårmycketpräglafortsätterJordbrukarsamhället att av

intelivsnödvändig näringfortfarandejordbruketochvärld, är somen
försvinna,allskommer inteIndustrisamhället attförsvinna.kommer att

sofistikeradeoch alltfleralltproducerakommerindustrin att merutan
verkstadsgolvet kommer"påindustriarbeteteffektivare. Menalltvaror

utvecklingenbefolkningen. Denandelminskandesysselsättaatt aven
fullthar blivitden1960-taletända sedanpågått ävenegentligenhar om

småningom.först såsynbar
iinlagraspå dettasamhällsystem sättflerafrånerfarenheternaAtt

helsamtidigttotaltökarkunskapsmassaninnebärvarandra enatt som
blirsamhällsstrukturenocksåförlorad,gårockså attkunskapdel men

innebärsamhällsförändring ägerkomplicerad. Den rumsom numera
ochUtbildningökar.kunskaperteoretiskaochutbildningpåkravenatt
ochsamhälletlivslångblimåstekompetensutveckling somprocessen

måstemänniskornatillgodose. Menförsiginrättamåstearbetslivet att
tvingaskanIngenmed denblir ideförsjälva attta processen.ansvar

lära.att
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förändradeDetta samhälle har fått flera benämningar det postin--
dustriella samhället, kunskapssamhället, informationssamhället, tjänste-
samhället, upplevelsesamhället, för några. Benämningarnanämnaatt
skiftar, vad de vill fånga in har flera saker in-men gemensamma -
dustrisamhällets storskalighet alltmera återgång till små-ersätts av en
skaliga organisationer, dock sammankopplade i nätverk stor-som ger
skalighetens fördelar. Hjämans arbete får ökad roll, handensen en
minskande. Behovet vad vi oftast kallar teoretiska kunskaper ökar iav
arbetslivet. Arbetet nätverkeni kräver kommunikationsförmåga och
social kompetens. Ordergivning mellan självständiga organisationer
fungerar kommer ställetinte. Det i handla ha bred marknads-att attom
kunskap, skapa ständigt samarbetskombinationer,att attnya vara
övertygande och kunna fatta snabba beslut. Frågorna innebördenatt om

arbetslivets förändringar får utförlig behandling i Nils-Olofav en
Christofferssons bidrag i DUKOMs delbetänkande SOU 1998:83.

Över-Samtidigt blir medborgarna kunnigare och nogräknade.mera
såtlighet från samhällets institutioner blir mindre accepteradännu än
idag. på de statliga och kommunalaKraven verksamheterna kommer att
skärpas alternativ till dem fram. För medbor-växeratt att motsvaraav

krav måste samhällets bliinstitutioner flexibla. Då kommergarnas mer
långsamma beslutsvägarinte i hierarkiska strukturer fungera. Enatt

trolig utveckling fatta beslut blir decentraliserad,är rättenatt att mer
vilket naturligtvis kräver både tydliga regler och möjli-styrsystem,nya

liknar demvia nätverk under utveckling inom närings-ärgen som som
livet.

Medborgama kommer också ställa krav livsmiljö,på sinstörreatt
liksom möjligheterna till kulturupplevelserpå och till med andramöten
kulturrnönster.

samtidigt befarar flera framtidsbedömare socialaMen typen ny av
det gamla och delvis kvarlevande klassamhället do-spänningar. I ännu

ekonomisktminerade minoritet och politiskt. det samhället kanIen nya
det i stället bli så det minoritet blir efter utvecklingeniäratt en som
och hamnar växande främlingsskap inför det deni situatio-Förett nya.

har begreppet tvåtredjedelssamhället myntats.nen
År Åkelanserade1985 Andersson, chef för Institutet förE numera

framtidsstudier och landets framtidsanalytiker,kända be-mesten av
K-samhället. Vad han med detta ville de föränd-åt ärgreppet ge namn

ringar han bedömer kommer prägelsin på morgondagenssättaattsom
samhälle. beskriver K-samhället produktionssystem base-Han ettsom

på utnyttjande kunskaper, kreativ kapacitet, kommunikations-rat av
och med allt starkare betoning kvalitativ kvantita-på änsystem snarare

produktion och sysselsättning eftertiv utveckling citerat Anders-av
arbete och liv,son-Sylwan, Framtidens 1997.
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arbetstidenårligahur denbokiredovisarAndersson-Sylwan samma
tim-till 500timmar/år l000från 31870-talet,sedanminskathar caca
taktifortsätterutvecklingenmedräknaroch de att sammaomnu,mar
denåttatillminskatha procentarbetstiden2010år attkommer avca

ökatfritidenmedansömntid förinberäknatlivstidenberäknadetotala
totaladenSamtidigt harlivstiden.hälftentill nästanmotsvaraatt av

tillbaraenligt dem,ökatvisserligenutbildningformelltiden för men,
påbyggerBeräkningarnalivstiden.totaladenomkring procenttre av

förväntadspelarminstoch intestår sig,trenderhittillsvarande enatt
roll.livstidförlängd

utbild-formelllivstiden ägnasbaraUppgiften procenttreatt av
be-förstålättaredenförvånande, attärförefalla mankan omning men

tiomindretillbringar procentängenomsnittskolelev i avtänker att en
lektioner.påårets timmar

tillökatha2010beräknas årutbildningformellår i genom-Antalet
andraflertaletfrånförfattarnaenligtskiljer sigSverige13.snittligen

grundutbildningbredpåsatsasländerrika storaatt enresursergenom
andellitenförhållandevismedanbefolkningen,andelför enstor aven

be-högskoleutbildning. Detlängrepåbörjargymnasietefterdirekt en
bedrivavill fårallaintehögskoleplatser görantalet attgränsade som

besvärande"enfinnsdet85,s.hävdarFörfattarna atthögskolestudier.
deochkunskapssamhälleinriktningen resursermellan mot ettobalans

högskolor.ochuniversitetvidutbildningarfullständigatillavsättssom
hälftenåberopar ände attundersökningarvisarSamtidigt mersom

mindreoch änhögskoleutbildning, attfåvill ensjuttiotalistema enav
sådanskaffa sig ut-avsikt intebestämd atthardemfemtedel enenav

bildning.

högskolanstudievalen iskulletillgodosesönskemålungdomarnasOm
följande:enligtsigfördela

%30teknikdata,Naturvetenskap,
27 %juridiksamhällsvetenskap,Ekonomi,
20 %idrottbeteende,Medicin,

%23humanistisktKonstnärligt, ämne

gymnasistemasmedvälganska överensförefallerStudievalen stämma
förändrademed deväl linjeiliggaförefallerocksåyrkesdrömmar, som

K-samhället.präglakommaattityder attantassom
bör-igymnasieungdomamablandyrkenaattraktiva vartioDe mest

resebyråtjänsteman/reseledare,ordningoch1990-talet ijan turav
marknadsföra-forskare,företagsledare,journalist,polis,konstnär/artist,

Flertaletgymnasielärare.ocharkitektgrundskolelärare,re/reklamman,
tillmöjlighetkreativitet,för storbetydandegeridealyrken utrymme
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rörlighet arbeteti och tämligen omfattande kontakter med männi-
skor.

minst yrkenaDe tio attraktiva vid undersökningstillfällevar samma
gruvarbetare, administratör, bankkassör, fastighetsskötare, sek-präst,

kamrer, metallarbetare, utredare/samhällsplanerare sjuk-reterare, samt
sköterska.. "De uppskattademinst yrkena hierarkiskt inordnade ochär
specialiserade. Ofta regleras arbetet tämligen föreskrifterav noggranna

för flestade hindrar kreativitet i arbetet. f..91som
Konsumtionsmönstren ändras i och med utbildningsnivån stiger.att

Betydelsen sociala kontakter ökar, liksom önskemålen ha tillgångattav
till kulturupplevelser. detIntressant i aktuellaatt notera nu samman-
hanget högre utbildning leder till efterfrågan ytterligarepå utbild-är att

medan mindre tidning, och nöjesliv.ägnaspengar
Föreställningen K-samhället alltså ganska väl demotom svarar an-

språk och förväntningar dagens ungdomar framtid.har på sin Detsom
alltså barainte så övergången till samhälle, produk-är att ett nytt en ny

tionsorganisation, krävs för eller skall hänganation regionatt en en
med i den internationella konkurrensen. Andersson-Sylwan samman-
fattar s. 268:

förDet typiska dessa K-regioner deras utveckling blivit kri-är attnya
tiskt beroende hos deras infrastrukturer, vilkakapaciteten bestårav nya
av:

förmiljöer omfattande, allsidig högre utbildning och vetenskaplig0
och industriell forskning och utveckling,

till infonnationsteknologiskatillgång tjänster,stor0
tillgänglighet till det globala flygnätet eller flera stör-stor genom en

flygplatser,re
god tillgänglighet till andra med och snabbtåg,regioner motorvägar

bra fritids- bostadsmiljöer.tillgång till kultur-, och

Andersson-Sylwans bedömningar i huvudsak utvecklingen Sve-iavser
välkändrige, Sverige i globalt sammanhang. Enett ettmen annan

framtidsbedömare Wahlström, framför allt sigBengt ägnarär som
omvärldsbevakning. boken förändrad värld Liber Ekonomi, 1997I en
förmedlar ochhan andras bilder utvecklingen påär väg.vartegna av

Wahlström på arbetet håller på förändrasatt ävenatt attanser synen
fortfarandeindustrisamhällets värderingar dominerar. Hansom upp-

fattning de lösningarnakollektiva det gäller arbetsvillkor ochär näratt
anställningstrygghet kommer individuella lösning-ersättasatt av mera

tydlig från"Det går mycket trend industrisamhällets fastaar. en an-
ställningar till individsamhällets flexibla former med tillfälligamer an-
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fri-ochutbildningarbete,mellanprojektform. Gränsernaiställningar
obestämda.blirtid

anställningsbar,sighandla göraindividenför attattkommerDet om
kompetensut-ständigtillskall krävahon rättinnebärbl.a.vilket att

blikommerff.. Fler attflexibilitet 97tillochveckling uppmuntran
uppdragsgi-medde kommer överensbetydelseni att enentreprenörer

uppgifterutfördestället föriskall attvad en ar-görassomomvare
innehåll.arbetetsgällerdå dettolkningsföreträdeharbetsgivare som

ochutvecklingsberedskapsmåskalighet,blirNyckelorden egenansvar,
initiativförmåga.

kommamåsteskolan attWahlströmförutspår attandramångaSom
utifrånpedagoger-fleraskillnad från-tilldå intetalarHanförändras.
klass-dåsituationutifrånmetodförändringar utanbehovet enav

and-talarochländerandraioch sittervirtuellabliralltmerakamratema
Wahlströmförändringbehovettillorsak angerspråk. Den somavra

"erövralärarenmåstesituationendenIIT.introduktionenalltsåär av
kunskapsle-ochinspiratörrollviktig mentor,likaminstoch somen ny

uttryckethördadet oftahanåtergersammanhangetf.. I113tare
side. Hantheguidethebeing atthethe tobeing stage"From onsage

utbildningen.individualiseramöjligheter ITde attpåocksåpekar ger
kom-inteförändringenviktigastedenemellertid attWahlström tror

föränd-En störreskolgång: ännuungdomarsochgälla barnsattmer
börjarsaktalärandelivslångt sam-på genomsyradenring är somsyn

ständigtmåsteVislut.aldrigskolanInsikten tarnäringsliv: attochhälle
samhälletkompliceradedetsaker ilärapåberedda att nya,nyaossvara

utsträckningi attkommerlärandet storlivslångaarbetslivet. Detoch
gällerIT. Detmed hjälphemmetoch idistansutbildning avske som

bäst-före-datum.mycket kortmedfärskvarakunskap ärinseatt att en
anställ-skallförförutsättning attlärandet varalivslånga är manDet en

stagnera..."och inteningsbar

åfJ

väl åsikterganskaåterspeglarböckernarefereradekorthetitvåDe ovan
framtidsanalytiker.flertaletföreträds avsom

såvälpräglassamhälleiinpå ett avalltså vägtycks somVi vara
återgångkonkurrensglobalochinternationalisering ensom avökande

hierarkiskanätverk. Denflexiblamedkombinationsmåskalighet itill
ökandesuccessivtarbetslivochsamhälle ersätts avorganisationen av

med kravförenade taattbeslutfattaindividenförmöjligheter att egna
tillmöjligheter störrefårMedborgamabesluten.följdernaför avansvar

förbättrefrihet utrymmeplanet,personligapå detfrihet som geren
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kreativitet, kulturupplevelser, skapande och sociala kontakter, korteget
för rikare liv.sagt ett

Om trenderna håller i sig kommer också den del livet ägnasav som
förvärvsarbete minska med motsvarande ökning fritidenatt en av

följd. måste fömuftigtDet god del denna ökade fritidattsom vara en av
används för utbildning både formell informell.och-

den sannoliktHur ökande fritiden kommer fördela mellansigatt
olika människor och på olika perioder i människors liv givetvisär av

betydelse. Sett från det livslånga lärandets perspektiv detstor är stor
skillnad mellan å sidan hög sysselsättningsgrad förenad medena en en
allmän och fördelad förkortningjämnt veckoarbetstiden och andraåav
sidan varaktighög och arbetslöshet bland förenad medstoraen grupper

ökad belastning dempå har arbete. Det dock den ickeären som senare,
önskvärda, detsituationen livslånga lärandet kan bidra till und-attsom
vika.

Informationsteknikenl

under snabb utveckling, ochIT ingen kan ha någon bestämd uppfatt-är
ning går för möjligheter. före-ITs I utsträckninggränserna storom var
faller utvecklingen drivas på specialistemas nyfikenhet vadpåmera av

möjligt åstadkomma uttalade behov från samhälletsär änattsom av
och användarnas sida. det avseendet liknarI IT-utvecklingen grund-
forskning. ofta hört uttryckEtt på frågor aldrigITär att ger svaren som
ställts.

kraftfullt och arbetsbesparande verktyg i mängd si-Att IT är ett en
uppenbart. ordbehandlaretuationer Som datorn i alla avseendenär är

överlägsen kanskiivmaskinen. med snabbhet lagra,Datorn stor sortera
och hantera mycketpå datamängder och utförasättannat stora enormt
omfattande bearbetningar dem. sammankoppladeDatorer i nätverkav
kan med svindlande hastighet överföra mycket datamängder mel-stora
lan varandra har därigenomoch skapat helt möjligheter till snabbnya
och effektiv kommunikation avstånd. databanker harEnormaöver stora
blivit tillgängliga hela världen.över

alltIT spelar roll i människors dagliga tillvaro, och allt flerastörre
har tillgång till datorer hemma. tekniska utvecklingen slår snabbtDen
igenom hemmen ochi priserna sjunker. åren har datoremasDe senaste
kapacitet fördubblats ungefär artonde månad dempriset påutan attvar

Bakom hörnet konvergensenstigit. mellan datorn och TV-väntar
och då kommer datorn kanske definitivt hemmen.apparaten, att erövra

Frågan något verktyg, tillförIT det någon-är är än ettom mer om
ting principiellt tillhandahålla allting, och snab-utövernytt, att mer av
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tillhävdar fallet och hänvisar bl.a. möj-finns de såbare. Det ärattsom
artificiell intelligens. Några talar ITskapaligheterna attatt om er-en

social tillför hittills okändaoch annorlundabjuder helt arena somnyen
emellan.människorkvaliteter till umgänget

roll utbildningen ochspela inomkommerKlart IT storär attatt en
studier påväsentligt. Bl.a. kommerförändra dentroligen kommer att

ändrathittills förefaller inte haväsentligt. ITunderlättas Mendistans att
arbete, ellerlärandegrundläggande all utbildning:det ipå är ett mer

denoch möda frånarbete kräver aktivitetlustfyllt,mindre ett sommen
lärandes sida.

och flexibelDistansutbildning1.3

livslångt lärandeförutbildning

lärandetlivslångal .3. l Det

ökade kravställaarbetsliv kommerframtidensuppenbartDet attär att
social kompetens.kunskaper språk och påkunskaper, på iteoretiskapå

kunska-förnyadeställa krav på ständigtocksåArbetslivet kommer att
vidga sin kompe-beredd ständigtmåsteoch medborgaren attvaraper,

struk-samhälletflexibel. kräver i sinDettaoch bli attturatttens mera
pågående kun-ständigttillgodose kraven påför kunnaatttureras en

blimåsteoch myndigheterkompetensutveckling. Företagochskaps-
näringslivet måste åtasamhälletoch såvällärande organisationer som

finns alla situationer.utbildning imöjligheter tilltillsig attatt se
präglassamhälle måsteframtidensDUKOM är övertygat att avom

återkommande utbildning. Begreppenoch ärlärandetdet livslånga av
bl.a.strategiska diskussioner inomförhar stått iinte De centrumnya.

roll i denspelat mindre1960-talet. harsedan DeåtminstoneOECD
frågor kringtyngdpunkt ihar haft sinutbildningsdebatten,svenska som

Andersson/Sylwansspeglarmånhögskolan. vissungdomsskolan och I
ungdomsut-den formellastarka betoningförhållande sinibok detta av

roll.bildningens
kan någotutbildningsdebattensvenskadenInriktningen synasav

pågåendeden verkligenomfattningenförvånande eftersom vuxenut-av
placerar Sve-återkommande utbildningpraktikenalltså ibildningen --

för-topposition.internationell Enöverhuvudtaget iNordenochrige en
huvudsakSverige ivuxenutbildningen imöjligenkanklaring attvara

generationerdeefterhand kompenseraibetraktatshar sätt attettsom
utbyggnadengrundskolereformen ochdelaktiga iblevinte avsom

högskolan.ochgymnasieskolan
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Många har med det perspektivet vuxenutbildningen åt-sett som en
gärd skall tillgodose visserligen omfattande och långvarigtettsom men

allt övergående behov, retroaktivt skapa rättvisatrots sättett attsom
mellan generationerna, något tillbakasyftande, och intesom som en
viktig strategisk fråga hur framtidens samhälle skall gestalta sig.om
Men så kan vuxenutbildningen inte längre betraktas. Den måste också

just perspektivet återkommandei utbildning och livslångt lärande ises
samhälle behöver, och medborgaresina kräver,ett stän-som som av en

digt pågående kompetensutveckling.
kan f..ö. påpekas dagensDet grund- och gymnasieskolor kla-inteatt

uppgifter enligt förväntningarna.sina Många lämnarrar unga som
skolan ellergår mindre direkt till komvux och till folkhögskolormer
för fylla kunskapsluckor.igenatt

Medborgama kommer säkerligen inte nöja sig med de kunskaperatt
de skaffade de barn ochsig studerade skolori och hög-när som unga
skolor. alla ungdomar påbörjarNästan gymnasial utbildning ochnu
högskolan byggs kraftigt. fåfängtDet detta kommerärut att tro att att
minska medborgarnas efterfrågan på vuxenutbildning och återkom-
mande utbildning. Alla undersökningar pekar nämligen på det deäratt

fått den bästa utbildningen efterfrågar utbild-mestsom som unga som
ning inser kunskaperna frånDe ungdomsutbildningenattsom vuxna.
snabbt blir föråldrade och otillräckliga. Och det de välutbildadeär mest

möjligheterna informelltpå till lärande, sannolikt tillmest tarsom vara
del beroende på de i högre utsträckning får stimulanser kom-tillatten

petensutveckling arbetet.i
befinner förhållandevisSverige sig i lägeett gynnat attgenom en

helt övervägande majoritet medborgarna har klart påpositivav en syn
folkbildning. framgårvuxenutbildning och bl.a. den enkätun-Detta av

dersökning genomfördes SUFO Statens utvärdering96som av av
folkbildningen och1996 redovisades i betänkandet Folkbildningsom
och vuxenstudier SOU 1995:141. Samhället därförkan sigägnamera

söka tillgodose önskemålen utbildning sökaatt än övertygaattom
medborgarna de bör utbilda sig.attom

förbättringarStora möjligheterna till vuxenutbildning har ocksåav
genomförts i Sverige under de decennierna. har fått lät-Vuxnasenaste

studera vid universitet och högskolor, och andel detare att storen av
högskolestuderande har också bakom sig flera års yrkesarbete.numera
Den kommunala vuxenutbildningen komvux har utvecklats kraftigt,- -

folkbildningenoch har befäst starka ställningsin i det svenska samhäl-
let. Arbetsmarknadsutbildningen har fortsatt omfattning och denstor
interna företagsutbildningcn har utvecklats starkt. Flera privata ut-nya
bildningsföretag främst vänder tillsig har bildats.som vuxna
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kring ochreflexionkunskaper,betydelsen tillägnandeLärande i av
tillämpabruka ochförmåganutvecklingfaktaförståelse attsamt avav
formellorganiserade former,bara iintekunskaperna äger genomrum

alltid varit,har detinformella Såockså påskerutbildning. vägar.Det
infor-för detvetenskapliga intressetförbli.det Detoch så kommer att

med alljämföraldrig varitemellertidlärandet harmella stort manom
undervisningendidaktik, dvs.pedagogik ochforskningden ägnatssom

Ändå överförandetinformellasjälvklart detdetoch utlärandet. är att av
defråntill kamrater,från äldretill barn,föräldrarfrånkunskaper yngre

betydelse.utomordentlig Dessutomyrketitill nybörjamaerfarna är av
kostnader.smådrar det

brukarräknas detfår ocksålärandets områdeinformellaTill det som
bibliotek, litteratur,bemärkelse teater,kultur ibenämnas snävare -

medkortkurserfolkhögskolomasStudiecirklar ochmusik.ochkonst
ocksåfårmänniskor årligenmiljonertvåtillsammandeltagande caav

informelltbeteckningenunderhemmadelvis höraåtminstoneanses
lärande.

medi-varjeTillkomstenockså medierna.självfallet nyttDit hör av
tillbidraskalldetförhoppningarmed attförknippadhar varit attomum

varjemedborgarna. Menblandbildningsnivån nyttochkunskaps-höja
förytligande. Såochför fördumningfarhågorväcktocksåmedium har

televisionensochradionsbarndom, liksom itidningspressensdet ivar
pub-harförflaclcningenbefaradedenmotverka"dumburken. För att

sändningsvill-uppgifter i sinafolkbildandeålagtsservice-företagenlic
kor.

ochhyserMångaframför allt IT.diskussionen storagällerOch nu -
skall sigoch internetITförhoppningaröverdrivnamåhända att avom-

talar ris-andramedankunskapsrevolutioninnebärasjälva ommeraen
innehåll,olämpligtför spridninganvändasskallmedietförkerna att av

våldspomografi.ochbarn-såsom
innebärsamhälle. Detlärandebli attsamhälle måsteFramtidens ett

kun-på sinabyggamöjlighetermångafåmåste attmedborgarna möta
handlarområden. Detolikainomkompetensförbättra sinochskaper att

handlarfritiden, detoch påarbetetutbildning itillmöjligheter omom
ochutbildningsanordnareolikaerbjudskursermångfald avsomaven

lärande.informellttillmöjligheterförbättrademinsthandlar intedet om
humankapital.investering ihuvudsakbör iUtbildning enses som

avkastningen,storleken påenighetnågonknappastråderDet menom
komplicerasBildenbetydande.denflesta bedömare ärde att avanser

konsumtion. Dettabetraktasbörfallmångautbildning i närmast somatt
situa-och för vissamänniskordelförutbildningar,delförgäller enen

bestämtalldeles stu-lätt avgöra närsåinteDettioner. attär personen
öka sinaglädjenpersonligaför den attskull,för nöjesderar rent av
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kunskaper förvärvaoch ökad förståelse vad sker i världen,att av som
eller det sker för hon samhällsmedlem skall kunnanär att görasom en

Ännuvärdefullare insats. svårare det förvägi bedöma vilken denär att
faktiska effekten blir utbildningen i det enskilda fallet.av

Oavsett utbildning bör betraktas huvudsakinär investering ochsom
i huvudsak konsumtion, utbildning bedriven i traditionella former-är
dvs. med fysisk långa perioder på heltid under lärarleddanärvaro lek-
tioner särskilda lokaler-i förhållandevis dyrbar verk-ägersom rum en
samhet både för samhället, åsamkas kostnader och produktions-som
bortfall, föroch individen, åsamkas kostnader förloraroch in-som
komster. perspektivetI kraftigt ökande behov och efterfråganettav av
på kompetenshöjning finns det därför anledning stödja utvecklingenatt

andra former lärande den traditionella utbildningen.änav av
Till detta kommer traditionell utbildning, så den ka-att som nyss

rakteriserats, sannolikt oftast inte bra form för kompetensutveck-är en
ling lärandei det samhället, från både samhällets och individenssett
synpunkt. Vad kommer behövas mycket flexibla ochäratt systemsom
metoder tillgodoser mängd olika behov och anpassadeärsom en som
till människors olika förutsättningar, antingen det handlar förkun-om
skaper, familjeförhållanden eller arbetssituation. Distansutbildningens
betydelse kommer öka väsentligt, den utformas påatt rätt sätt.om

fritiden ökar på detOm Andersson-Sylwan beräknar denisätt som
tidigare refererade boken avsnitt 1.1, då det rimligt medborgar-är att

del lediga tid försin den kompetensutveckling-avsätterna en av egna
så fall uppkommer behovI inga studiestöd, och detta sär-ären. nya av

skilt betydelsefullt de arbetade timmarna under livstiden minskar.om
levnadsstandarden ökarOm nämligen samtidigt den arbetade tidensom

minskar så måste värdet i lön och i utförd arbe-prestation varjeav e-
tad timma öka. Varje timma, dag, vecka eller användsmånad dåsom
till ledighet för studier medför därför framtideni prestations-störreen
förlust för arbetsgivare och samhälle och förinkomstförluststörreen
den enskilde och därmed också krav på högre studiestöd förett att er-

den förlorade inkomsten.sätta
förutsättning för studier bedrivna fritidenEn på skall öka relativiatt

betydelse samhället struktureras för underlätta detta.just Omär att att
huvuddelen fritiden för dem befinner sig i arbetsför ålder iävenav som
framtiden kommer förlagd till kvällar, Veckoslut och helgeratt vara
eller ha formen så demåste organisationer har isemesterav som upp-
drag tillhandahålla utbildning och stödja lärande arbets-sittatt anpassa

pedagogik, kursersin sina och sina läromedel till desätt, att motsvara
fritidsstuderandes behov. Framför allt det viktigt möjligheternaär att
till distansutbildning förbättras. också viktigt olikaDet är övervägaatt
åtgärder för underlätta det informella lärandet och det kommeratt att
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reellafå denenskilde skall kunnadenförbehovfinnas attsystemav
erkänd.bedömd ochkompetensen

återkom-lärande ochframhålla, livslångtangelägetDet attattär
ungdomsutbildning-tillmotsättningstår ivisutbildning på intetmande

förförutsättningviktigungdomenutbildning igodTvärtom är enenen.
denviktigtoch detgrundenlärandet. är attDenlivslånga utgördet

sökagod strategisäkerligen intedet attstabil. Däremotgrunden ärär en
för-förlängd ochmedenbartkompetensbehovenframtidademöta en

statisktihör hemmastrategisådanungdomsutbildning. En ettbättrad
framtidssamhälle.dynamisktföränderligt ochisamhälle, inte ett

förslaglämnauppdragDUKOMsiingår inte attDet ung-om
kringreflekteraanledningemellertidfinnsdomsutbildningen. Det att

slitnaperspektiv.lärandets Den romarsenten-livslångaroll detidennas
fräschör,återfår sinför livetskolanicke förläraVi utan mensen

för skolanlärlyda Vi intetill utanomformulerasmåhända attborde
lära".för läraatt oss

enskildeden stör-krävakommer tar ettlärandet attlivslånga attDet
detperspektivetdetkompetensutvecklingen. ärIdenför egnaansvarre

arbetarutsträckningalltungdomsskolan i störreocksåvärdefullt att
stimulerasskallelevernainriktning på attmedochproblembaserat att

ökadefåttharelevernavärdefulltdetLikasåkunskap. attälva söka är
påverka inne-delvisocholika kursermellanvälja attmöjligheter att

måstei livetocksådeförberedda fördemhållet. attDet no-gör senare
utbildningsalter-väljaochkunskapsbehov de harvilka attövervägaga

konsekvenser-fårsjälvadeförståocksålär sig tadärefter. De attnativ
utbildningsorgani-helabra förtroligendetval. Dessutomsina ärna av

behovlärandetslivslångatill det attsigberedskapsationens att anpassa
arbetslagverksamhet isinorganiserarutsträckningalltskolorna i större

kommerflexibilitet attför denförutsättningar störrevilket skapar som
utsträckningalltidatorernavärdefullt störreSjälvklart är attkrävas.l

spelaå de kommereftersomhjälpmedel attpedagogiskaanvänds ensom
distansutbildningen.och förj lärandetlivslångaför detrollavgörande

sko-för IT iöverlämnaderiksdagentillnyligenRegeringens program. utvecklingen.påskyndakommer1997/98: 176skr. attlan
färskvarablivitkunskap haruttalandetciteratsharTidigare att en

finns allliveträcka Detkaninteskolkunskapernadärför ut.och an-att
uttalandet.detkvalificeraledning att

föråldratskolan blirfrånfaktakunskaperåtskilligtmåDet att avvara
godaerhållerungdomarnaviktigtoerhörtdet atteller glöms. Men är

engels-särskiltspråkfrämmandesvenska,baskunskaper i ämnen som
respekthysalär sigdeockså viktigtmatematik. attDetoch attka är

detochvärderingarfråndessaskilja attfaktakunskaper,för att egna
förhållningssättkritisktmedkombinerasmåstekunskapssökandet ett
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till osäkra källor. minst det anarkistiska internet överflödarInte tvi-av
färdighetvelaktiga räcker livet inte minst förmå-En ärutsagor. utsom

till både självständigt studiearbete och studier igan grupp.
fårutveckling i ungdomsskolan på detDen äger sägasrum varasom

grund för det livslånga lärandet. kan dess-hela positiv Dentaget som
på flexibel utbildning, den svenskavägen motutom ett stegses som

har valt översättning det intematio-benämning DUKOM avsom som
learninganvända uttrycket flexiblenellt mycket

Flexibel utbildning1.3.2

vuxenutbildning och grund-uppdrag distansmetoder iDUKOMs avser
emeller-högskoleutbildning. Under utredningsarbetet har detläggande

mellanolyckligt dra skarptid blivit allt tydligare det gränsäratt att en
nämtbildningz allt likheternaoch distansutbildning. Trots större änär

minskar.tendensen dessutom skillnaderna Detskillnaderna, och är att
organiserade former skallsyftet de studerande iär attgemensamma

färdigheter.kunskaper, insikter ochnya
och distansutbildningläromedlet både närutbildningklassiska iDet

distansstuderandeUndersökningar bland visarkurslitteraturen. attär
välbekant,uppskattade läromedlet,kurslitteraturen det över-är mest

krånglande teknik.ständigt tillgängligtskådligt och utan
båda studiefomierna.används kurslitteratur idetFör mesta samma

betydelse.kommer förlora iför kurslitteraturenIngenting talar attatt
för det Viktigasteläromedel- inteAlltså viktigt sägaär attett gemen--

Skillnaden gälleroch distansutbildning.för närutbildning mestsamt
läseranvänds till. närutbildningvad kurslitteraturen Ibenämningen på

distansut-kommande lektion, iförhörs undereleverna läxor ensom
högskolan studerar deltagar-huvudsakoch f.ö. också i inombildning

eventuellför klarakurslitteraturen tentamen.att enna
läromedel brukaranledning ITfinns heller ingenDet attatt tro som

pedago-distansutbildning och i närutbildning. Somolika imåste vara
flera användningsområdengiskt hjälpmedel har IT är gemensam-som

detbortser fråndistansutbildning och närutbildning. Omför manma

på lärande, alltså vad skernaturligtvis ordagrant svenskalearning blir som
också framhålla betydelsenvill emellertidhos den studerande. DUKOM av

både och"Utbildning" innefattar undervisningutbildningsanordnaren och läraren.
lärande.
2 genomgående betänkande for betecknanärutbildning används i dettaOrdet att

medbedriven klassrum, lärosalar och seminarierum,traditionell utbildning i
lokaler.elever samtidigt närvarande ioch lärare samma
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studerande lär sigbidrar till deutbildningensjälvklara datorn ii attatt
närvarande hu-användningsområdena för itekniken, såanvända äratt

för distansut-det helafem, fyra påvudsak ärtaget gemensammavarav
närutbildning:ochbildning

grafiskkalkylering ochför ordbehandling,användsdatorn presenta-0
tion,

påutbildningsprogramsärskilt framtagnaanvänds fördatorn t.ex.0
CD-ROM-skivor,

och för presentationerkunskapsredovisninganvänds fördatorn av0
elevarbeten,

databaser.kunskapssökning ianvänds fördatorn0

distansutbildningenspeciell föranvändning ärDen ärsom

studerandeochmellan lärarekommunikationföranvändsdatorn0
inbördes.studerandedeoch mellan

vanligareblir alltabsolut.skillnad Detinte attdenna t.ex.Men är en
kommunicerarland, och dåvänskola iskaffar sigskola annatetten

och ofta via datorer.distansmed varandra påoch eleverlärare
varandra idistanspedagogik signärpedagogik" och närmarOckså

grund-närutbildningen imål fördetavseenden. Omvissa är ettt.ex.
kun-själva söka sinläraskall sigelevernagymnasieskolornaoch attatt

deltagarnavilkendistansutbildningen, imedlikhetemaskap blir stora
detstudera påhänvisade tillvarit sättet.utsträckningalltid i attstor

undervi-utvidgas frånnärutbildningroll ilärarens attOch varaom
ochhandledareocksåklassrumsadministratör tilloch att varasare

uppgiften distanslärarens.sigdå närmarmentor,
distansut-sedan länge inomförekommernärutbildningInslag av

träffar, vilket mångatilldraskursdeltagarnadåbildning, t.ex. samman
värdefullt.mycket Denågotoch deltagaredistansutbildare anser vara

bedriverlandetkommuner iantalskapats ilärcentra ett stort ensom
mellan distansut-mellanfonnoftapraktikenverksamhet i är ensom

platsbefinner sig påHuvudlärarennärutbildning.ochbildning annan
kanskehandledarefinnshands lokalttillstuderande,deän somenmen

distans-generellaharaktuelladetsakkunnig iinte ämnetär meramen
kunskaper.pedagogiska

före-sannoliktgengäldkommer idistansutbildning attInslag av
närutbildning. Mångahuvudsakverksamheter ikomma inom ärsom

samtidigtoch bedriverutvecklingenföregripithögskolestuderande har
viddistansstudierochinstitutionstudier vidtraditionella annanenen

distansstudier-därförde såhögskola, ochvid gör attinstitution samma
ochfrihet i tiddem större rum.na ger
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framför allt skiljer närutbildning och distansutbildningVad åtsom
och kraven planering och förberedelser.pedagogiken på Till dettaär

längre fram.återkommer DUKOM
skillnaderna mellan närutbildning och di-sagda visar påDet attnu

kan antyder dessutomstansutbildning inte såär stora trosom man men
de utbildningsforrnema sig varandra i flera avseenden.två närmaratt

förknippas distansutbild-flexibel utbildning medBegreppet gärna
själva verket något och Distansutbildningning, i annatmen avser mera.

definitionen studerande har frihet be-innebär bara enligt denatt att
för studier, eftersom de lärarestid och plats sina ägerstämma utanrum

direkta ledning.
den studerande huvudsak måstedet isituationDagens är äratt som

hon flexibelefter utbildningsanordnaren, dvs. måste såsig varaanpassa
efter utbildningsanordnarenstillvaro hon kan sigi sin övriga rättaatt

olika krav.
det, detinnebär, skall till iflexibel utbildningEn spetsa attom man

efterutbildningsanordnaren skall sig denstället är anpassa somsom
praktiken komp-vill utbilda sig. Naturligtvis måste iönskar lära, som

ömsesidigt.sigde båda måsteromisser göras parterna anpassa-
ochdet utbildningssystemet-allmänhet för givetiDet är yt-atttas

utbildnings inne-skall bestämma samhälleligriksdagenterst ensom-
emellertid dede decennierna har varithåll. Tendensen under attsenaste

nyskapadevalmöjligheter formalltmer vidgade istuderande fått ut-av
högskoloruniversitet ochlokala nationella.bildningar, såväl Inomsom

harfastställts huvudsak lokalt, och studenternaalltid ihar kursutbudet
ganskaden utbildningen inomkunnat komponeradärutöver alltid egna

vida ramar.
infly-samhället måste behållasjälvklartganskaDet ett stortattär

eftersom deoch gymnasieskolangrundskolantande kursplanerna iöver
Då det gälleroch för all utbildning.för yrkeslivetbasenutgör annan

bestäms dag kursinne-vuxenutbildningar och högskolan iolika slag av
utbildningsanordnama,centralt främsthållet inte ävenutan om un-av

förbereder för legitimation,för yrkesutbildningardantag finns t.ex.som
de statligt beslutade legitima-Beträffande sådanaläkarutbildning. styr

innehåll.kraftigt utbildningenstionsreglema
utbildnings-utbildning detflexibel ingårbegreppetI ärsagt attsom

möjligt och ekono-flexibel, långt detskall såanordnaren ärvarasom
då också det denmiskt försvarbart. innebärDet är att stu-att som avser

utbildningenskall bestämma dendera principi attegna genomomsom
förhon då ocksåvälja mellan olika alternativ, måste ta attansvarmen

till kvalificerad rådgivning.valen Därför behövs tillgångblir rätt.
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för diskussionenintressantkursinnehålletbara ärinteDet är omsom
aktuella:blirandra tingMångautbildning.flexibel

förmöjlighetmedtill studiernatillträdefritthelthelstochfriare0
förkun-erforderligahar dehonbedömasjälvstuderandeden att om

skapema,
för del-blirden inteinnebärvilketstudiestart,val att gemensam0 av

tagarna,
koncentrationsläs-periodereventuellaochstudietaktval avav0 av

ning,
helger,och påsommartidstuderamöjlighet att

kursföljd,kursinnehåll ochkurskombinationer,val av
hjälpmedel,pedagogiskalärstil ochval av

enskilt,ellerstudier ival gruppav
handledningen.omfattningval avav

erbjudas. Enkunnakommervalmöjligheter intealla attgivetDet är att
medkonfliktstå i vissf.ö.kommeralternativentänkbara attdedel av
and-helthardelta iintegårandra. gärna attDet t.ex. om mangruppen

medlemmarna.andradeuppläggningstudiernas änönskemål omra
kur-delsunderlättasflexibel utbildning attuppenbartDet att avär

blirläromedlendelsmoduler,uppbyggda attblir avancera-avavserna
möjligheterinnehållersjälvinstruerande dvs.utsträckningoch ide stor

kontakterbehovetinteraktivitet så"simulerad, attinbyggd,till av
dennivålåghållas påkanstuderandeandraochlärarenmed omen -

studeran-denocksåingårflexibiliteteni attönskar. Menstuderande så
behö-ochönskarhonjusthandledningdenerhållaskall kunnade som

ver.
inslag,flexiblamedbedrivasnärutbildningbörochkanGivetvis

samhälletförochindividenförvinsternadepraktikeni görs storamen
led ioch ingårdistanssker på ettutbildningflexibelfrämst i somsom

sammanhangetdock imåsteutbildningen. Detåterkommandeden -
tillanslutningbedrivits iförsöksverksamheterdepåpekas, att som

flexibelfå inslagganskainnehållitutredningsarbete harDUKOMs av
här.beskrivsbeståndsdelardessutbildning, så som

kommamåsteutbildningflexibel attinomSamordningsproblemen
lik-lösningarantagligenflexibilitet kräverLångtgåendebli somstora.

åstad-förnäringslivettillfram inomsig attsökerdem mansomnar
breddens"mångfaldens ochdenellerof scopeeconomieskomma

Bl.a.bidrag.sittbeskriver iChristofferssonNils-Olofekonomi som
denåstadkommanödvändigt förnätverksarbeteomfattande attblir ett

sannolikt kommerutbildningsanordnareolikamellansamverkan som
utbildningssö-sammanföra denmedlyckasoch fbr attbehövas attatt
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kande utbildningsanordnaremed lämplig eller kombinationer såda-av
na.

Just-in-time innebär näringslivetBegreppet inom elleratt en vara
komponent skall tillgänglig behöver den,göras när avnämaren utan
lagerhållning hos sig tillverkaren eller kanBegreppetavnämaren.vare

flexibel utbildning innebärainom utbildningstjänstema till-att görs
tidpunktergängliga vid de den enskilde, myndigheten eller företa-när

behöver dem.get
Flexibel utbildning bedriven på distans ökar möjligheterna till ett

närmande mellan yrkesliv och utbildningsanordnare, i huvudsak på gott
också på finns risker beträffande utbildningsan-möjligen Detont.men

näringsliv medordnarnas integritet ekonomiskagentemot ett stora re-
fördelarna ökade kontakterMen Enär är strömmenstora. attsurser. av

värdefulla impulser ökar i båda riktningama. planeringssystemDeav
allt kommer till användning näringslivet kan,inomsom mera som nyss

värde för planeringen också flexibeluppslag utbild-nämnts, av avge
kommer till användning i näringslivet kan oftaning. Datorprogram som

med fördel användas för utbildning och minskar då kostnaderna för
kvalificeratläromedelsproduktion. Och vice pedagogiskt mate-versa -

för yrkesbruk.rial kan användbartvisa sig
morgondagens förändrade samhälle blir det livslångadagens ochI

nödvändighet.lärandet en
lärandet kommer i huvudsak i människor-livslångaDet ägaatt rum

och hemmet. kommervardagsmiljö i arbetet i Det iatt stor ut-nas -
informellt lärande kontakt medsträckning handla ut-utanom annan

efterfrågas. Oftalämpliga läromedel kommerbildningsanordnare än att
omedelbar tillämpning kunskaperna,lärandet syfta till precisatt somav

eller manual.idag rådfrågar handboknär man en i
marknad för det livslånga lärandetsäkerhet kommerMed att ut-en

enskilda kommer betala privata företag förvecklas. ochFöretag attatt
lärande material och till handledning. aktualiserarfå tillgång till Detta

finansieras ocksåfrågor det livslånga lärandet på lång sikt skallhurom
det sker med utnyttjande samhällets institutioner.när av

framtidsfrågalivslånga lärandet viktig strategiskDet är somen
Därför har samhälletssamhället helhet måste sigi sin ut-engagera

förbildningsinstitutioner viktiga uppgifter inom området och ett ansvar
lärandekontinuiteten, för bredden och för möjligheterna till livslångtatt

till del.kommer alla medborgare

m
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l Problemen

De lärande organisationerna i vårt samhälle, och för des-styrsystemen
har med möda byggts under lång tid ochstor integrerade delarutgörsa,
vår kultur och vår föreställningsvärld. Det svårt snabbt föränd-ärav att
dem. Och de förändringar nödvändiga måsteär genomföras påra som
sådant skador intesätt uppstår i detett böratt bestå. utbild-IT isom

ningen skall inte slå välfungerande metoder berikaut dem.utan
Det ligger värde i den konservatism ochett den tveksamhet inför

förändringar präglar det svenska utbildningssystemet, samti-som men
digt de problem förändringarutgör verkligenett när nödvändiga.är

Problem för övergång till flexibel roll för utbildningsin-en en mer
stitutionema finns också i de statliga regelsystemen.

DUKOM skall enligt sina direktiv föreslå strategi för utvecklingen
distansutbildning utnyttjar möjligheter.ITs DUKOM kommer iav som

det följande lämna förslag till rad förändringar.att Förslagen inteären
konkreta och detaljerade sikte just på utvecklandetutan tar över-av en
gripande strategi. riktarDe sig till i dess egenskap regelgivarestaten av
och finansiär också till kommunerna och till utbildningsanordnar-men
na.

Den övergripande förstrategin utbildningssystemen i morgondagens
samhälle, i vilket det livslånga lärandet nödvändighet, enligtär ären
DUKOMs uppfattning successiv ökning inslagen flexibel ut-en av av
bildning. alltså den flexiblaDet utbildningenär i DUKOMs visionsom

slutrnålet. Förbättrade möjligheter till distansutbildningär nöd-är en
vändig förutsättning för den flexibla utbildningen, bara för-men en av
utsättningarna.

De problem måste få tillfredsställande lösning distansut-som en om
bildning skall kunna utvecklas i riktning bl.a. följ ande.ärgynnsam

Teknikeno
IT utvecklas snabbt, fortfarande kan tekniken knappast beteck-men

användarvänlig. Datorer och datorprogram får snabbt ökadnas som
kapacitet och blir relativt allt billigare, ständiga uppgrade-sett men
ringar leder till kostnader för användarna.stora

tekniskaDen användarkompetensen0
Datoranvändningen ökar snabbt, och datormognaden förhållan-är
devis i Sverige. fortfarandeMenstor helt obekantaär stora grupper
med IT-användning och behöver få introduktion och utbildning i

Därför behövs tillgång till tekniskämnet. i anslutning till allsupport
utbildning utnyttjar IT.som

18-11292
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Distanspedagogiken0
metoderpedagogiskaandrakräver närut-på distans änUtbildning

ochbåde Sverigeeftersatt iMetodutvecklingen utom-bildning. är
lands.

Distanspedagogerna0
särskildfått någonhar intesvenska lärarkårennuvarande ut-Den
fortfarandefårlärarkandidatemaochdistanspedagogik,ibildning

och vid univer-folkbildningenutbildning.sådan Inomlitetmycket
blygsamdistanspedagogikihögskolor har kursernaochsitet om-

fattning.

distansutbildningförLäromedel0
distansut-desamma iläromedlenoch börkanhuvudsakI vara--

gällerdeldistansutbildningensförnärutbildning,och ibildning men
självinstruerande och inne-läromedelbehövsdet ärävenatt som

sådanapåbristinteraktivitet. Detinbyggdtill ärmöjligheterhåller
utveckla.dyraoch deläromedel, är att

distansstuderandeförHandledning0
Sådanhandledning.kontinuerligbehöverdistansstuderandeMånga

antalibyggtsvid de lärcentra storttillgänglig ettfinns uppsom
nänniljö.människorsde flestafortfarande isaknaskommuner, men
handled-förpersonaltillräckligsällanfinnshögskolorochskolorI

distansstuderande.ning av

distansutbildningtillResurstilldelning0
löpandedensikte påfinns ut-resurstilldelningssystem tarDe som

vil-närutbildningen,förkonstrueradebildningsverksamheten. De är
kostnader,fördeladerelativt jämnttidenkännetecknasken överav

"framtungekonomisktdistansutbildningför ärinte ensommen
omsorgsfullochutvecklingsresurserkräverbl.a.verksamhet som

tentaminaformprestationer ibelönashögskolanplanering. Inom av
avstårdistansstuderandemedan mångaekonomiskt,och examina

kunskaperfåintresseradedärför de attfrån äratttenteraatt avmera
dem.påfå intygän ettattav

distansutbildningförAdministration0
medorganiserade förhögskoloroch mötetskolorFolkbildning, är

behöverAntagningssystemenstuderande.närvarandefysiskt anpas-
utformad in-välbehovsärskiltDistansstuderande har stora avsas.
kontorstid.utanför ordinariekontakttillmöjligheterochformation

distansstudiernaföreVägledning0
kan befinna sigkursanordnarendistansstudiermedfördel är attEn

studeravalettillutomlands. Orsakenlandet eller atthelst ivar som
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på distans ofta den önskade kursenär inte på hemorten. Hjäl-att ges
hitta i kursutbudet otillräcklig. hellerrätt Inte finns någonatt ärpen

organisation signaler till anordnarna det finns efter-attsom ger om
frågan på kurs.vissen
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Nulåget, pågående förändringar2

Utvecklingstendenser1

avseendebehandlas distansutbildningens utvecklingdetta avsnittI ut-
och det gäller denuppbyggnad organisation. Närbildningssystemens

tillutvecklingen och lärandets förutsättningar hänvisaspedagogiska
distans Utbildning, undervisning ochCarl Holmbergs genomgång i På -

delbetänkande 1998:00.lärande, publicerats i DUKOMs SOU Därsom
den internationella litteraturenutförligare beskrivningfinns också aven

ochutbildningssystem organisation.om

Korrespondensskolornal l
.

l800-talet.korrespondensskoloma inrättades i mittentidigasteDe av
allt populärt.korrespondens blev snabbtdistansstudera påAtt merper

arbetslivet kunde förkovra sigihuvudanledningEn utanatt vuxnavar
förkor-deras arbetsuppgifter. Institutkonflikt medstudierna korn iatt

västvärlden ochpå många håll ikomrespondensstudier snart att startas
korrespondensskola i Mal-Hermodgrundade 1898Hansi Sverige en

mo.
världendess systerorganisationerHermods, liksom över, växte

idag.vuxenutbildning vimarken för denbereddesnabbt och de sersom
snabbatill denhuvudsakliga anledningenfall denHermodsI ex-var

erbjudaendast kundeutbildningssystemetdet offentligapansionen att
tillgänglighe-till fåtal. minstovanför folkskolan Inteutbildning ett var

koncentrerade tillemedan landets gymnasierproblem, stä-ten ett var
lands-befolkning bodde påandel landetsmycketderna och stor aven

utbildningenskilda komplettera sinHermods kundebygden. Vid upp
gymnasienivån.till och med

för vidare-många företagutbildningar användesHermods även av
fler 0001960-talet hade Hermods 100anställda. Påutbildning änav
verksamhet medbetraktasår, vilket måstekursanmälningar som enper

litet land Sverige.avsevärd volym i ett som
utbildningsnivå-dag på allakorrespondens genomförs iStudier per

kraft-byggtsdär de offentliga utbildningsystemenländerMen i uter.
mycketolika tillerbjuder vuxenutbildning ifullt samhälletoch system
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helt fritt har korrespondensskoloma haft svårtkostnader ellerlåga att
Vuxenutbildningssystemen bygg-gäller Sverige.överleva. Detta även

gjordes praktiskt allreformer på 1960-taletdes och tagetut genom
avgiftsfri. svenska korrespondensskoloma ställdesvuxenutbildning De

refonnarbete.utanför detta

University2.1.2 Open

arbetskraft samtidigtvälutbildad har vuxitbehovSamhällets merav
både utbildning och specialise-behöverstarkt. Medborgama mermer

kunna tillfredsställaFörväntningarna pårad utbildning tidigare.än att
hjälpeffektiva utbildningssystem medskapadessa behov att avgenom

slutet 1960-talet och börjanhöga. Underteknikerna har varitde avnya
världen tilldärför håll i initiativpå många1970-talet startaatttogsav

erfaren-dels byggde påhögskolenivå,utbildningsinstitutioner på som
dels utnyttjandet dekorrespondensskolornas arbete, påfrånheterna av

telmikema.nya
detutbredd uppfattningTilltron till tekniken Det attstor. var envar

möjligt tillfredsställa deväx-och skullehjälp radio TVmed attvaraav
utbildningsamhällsplanerare sågMångaande utbildningsbehoven.

därmeddistributionsproblem och undervisningfrämst ettett somsom
därför hamna på paketeraFokus kominformation.sprida att attsätt att

de medier-föreläsningar vialäras pådet stoff skulle in, att nyagesom
na.

fram vårt land OpeniutbildningsinstitutionerBland de växte ärsom
det kända.StorbritannienUniversity i mest

och handleda-mellan studerandeskriftlig dialogmaterial ochTryckt
använderSamtligavid dessa universitet.undervisningenkärnan iärre

stoff och förinfonnationstelmik för presentationockså avanceradde av
studerande.lärare och Dess-studerande och mellandialoger mellan

eller tillförlagda till studiecentranärundervisninginslagingårutom av
utbildningsanordnare.samarbetande

flerahar diskuteratsdessa storskaligaUtvecklingen system as-urav
införa de-och många har inspireratsväckt beundranpekter. harDe att

gedigna pla-utbildningssystem.arbeta i andra Detlar deras sätt attav
distansunder-på olikaoch utvecklingen expertisneringsarbetet avav

styrka.de storskaligaområden visade sig blivisningens systemens
storskali-diskuterats har benämntsutbildningssystemDe som ovan

för själv. organisationeretablerad och talar sig DenTermen är avserga.
omfattande kursutbud,volymer studerande,arbetar med stora avsom

och så vidare.involverade kursadministration Ettmånga i an-personer
°dettasammanhanget single mode. Medbegrepp i attär ut-nat avses
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bildningssystemen har till uppgift erbjuda enda utbildning.att sortsen
skall utbildning på distans ochDe specialiserade i sina arbets-ge vara

föroch i sin organisation just detta. utbildningsorgani-Ensätt göraatt
sation likt de svenska högskolorna, såväl undervisning di-påsom, ger

närundervisning på högskoleorten, kallas dual mode.stans som

Dual mode modell för distansutbildning2.1.3 som

håll västvärlden övervägdePå de flesta i under 70-talet byggaattman
l single mode-institutioner för distansutbildning. Institutionema somupp

tjänade modeller framgått tydligti avsnittet specia-som Var, som ovan,l grundutbildningliserade på akademisk på distans. länderIatt ge som
resulterade omfattande utred-Australien, Kanada och Sverige dock

småskali-beslutade andra valdeningsarbete i Manvägar.att attman
i Distansutbildning integrerades i reguljära utbildningsin-lösningar.ga

därmed dual mode-system. gälldeoch fick I Sverigestitutioner ettman
för under högsko-högskolenivån, medan nivåernaden lösningen man

de statliga skolornabyggt single mode-institutioner i tvålan redan upp
för vuxna.

dual mode-institutioner högskolenivå ha-Utvecklingen påmot
första motiverades den valda inriktningenflera olika detde motiv. För

för detgrundutbildning och forskning,koppling mellanbehovet avav
betydelsestuderande på distans vissantalet presumtivaandra ävengavs,

med attityder till ochförmodligen ocksåoch slutligen hade denf göraatt
storskalig form.inför distansutbildning itveksamheter

skallakademisk grundutbildningländerideal i mångaEtt är att varaj
portalparagrafema idettaforskningsanknuten. SverigeI är även en av

förut-och forskning varandrasi undervisninghögskolelagen. Högre är
utbildningsmiljö-traditionellasåledes deoch hör Isättningar samman.

grundutbildning. främstadärför såväl forskning Denfinns somerna
lärare.hon forskare ochlärare i högskolanegenskapen hos är äratten
idealetuppfylls väsentlig deldubbla behörighethennesGenom en av

forskningsanknuten.skallutbildningenattom vara
bör-alla fall tillsaknade, isingle mode-institutionemaDe stora en

grundutbildning påspecialiserade påforskning. Dejan, att gevaregen
självfalletforskningsnärhetönskemål eller krav pådistans. Ett svor

och denspecialiserade för grundutbildningidén med institutioneremot
därför låta de redan etablerade institu-möjligheten ansågsenda attvara

Därför fick bl.a. Sverigehand distansutbildningen.tionerna ettta om
dual mode-system.

di-mycket antal redovisningar hurlitteraturen finnsI stortett av
hög-framgångsrikt dual mode-fonn. Vissabedrivits istansutbildning
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harenskilda lärareochorganisatoriska lösningargodafunnitharskolor
resultat.goda Dettilllettundervisningenarbetsformer iutvecklat som

dockmode-lösningarmed dual ärår20-talintrycketövervägande ettav
infriats.harinteförväntningarnaatt

insvårthaftutbildningsform har trängaattDistansundervisning som
ForskningenSverige.isituationenminstgäller intedettahögskolorna,i

distansutbild-förtillgångskulle utgöranärundervisningen,och ensom
infö-för desshinderofta blivitiställetharmode-form, ettdualiningen

forskningprioriteratharlärareochadministratörerHögskolomasrande.
distansundervis-tillkommandedenförställetinärundervisningoch

ningen.
medgivitsällandenharbedrivits,distansundervisningOch meranär

huvudtan-studerandedeför ärochtidiobundenhetden en avsomrum
tid ochfrihet itillutbildningsform. Vägendennamed just rumkama

arbeteomfattandeviadistansutbildningenförför dengår ansvararsom
undervisning-teknik iutnyttjandetochundervisningsplaneringmed av

do-studerande. Detochmellan lärareavståndenöverbryggaför atten
bådaibrustitsidahögskolornasfrånintrycketminerande är att man

avseenden.dessa
varitdethar visatmode-institutionema attdualfrånErfarenheterna

organi-inomochnödvändiga kompetenserförena ensvårt resurseratt
kostna-högadehartraditionerochkompetensbristerFörutomsation.

ispecialisterutbildningbedriva tarforhinder an-utgjortderna att som
stödtekniskt iochmedierutnyttjarochutvecklingsarbetetspråk för

genomförandet.

Konsortiernal

deundertidsandan senasteinyckelfenomenvaritharSamverkan ett
blanduttryckkonkreta annatdet sighögskolevärldenI tardecennierna.

Fördelar-länder.mellanochsamverkar inomorganisationerattgenom
idékraft,samlad störresåsommånga, störrekanstrategidennai varana
möjligheterökadeexempelvis attkompetensochkunskapsbredd samt

resultatspridning.godnå
kraft-eftersträvandensådanauttryck förKonsortiebildningar är ett

kompetensomfattandekankonsortiumorganisationsformer. I ettfulla
di-utvecklingsverksamhet. Inominnovativbedrivaförsamlas att

ekonomiskt bär-bildaförframvuxitkonsortier attharstansutbildning
traditionelladepåreaktion ut-sannoliktochenheterkraftiga som en

distansutbildning.medförsöklyckademindrebildningsmiljöemas
ibeskrivsdistansutbildningskonsortier,finnsSverige ovanI somtre

2.4.avsnitt
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demonstreratvärlden har komplexitetenKonsortier i samarbeteöver
detta slag. Problem har uppstått bl.a. därför konsortierna saknadeattav
formulerad policy motiverat samarbetet, organiserasättet attsomen

konsortiernaarbetet strukturerat, och saknade legitimitetinte inomvar
de organisationerna.egna

Teknikenl

landvinningama skall revolutionera utbildningssyste-de tekniskaAtt
självklarhet Teknikinnovatörer,många. poli-har tagits avmen som en

försäljare har dock förvånade fåtttiskt och inte minst kon-ansvariga
utbildningsorganisationer har graden förändringi mångaattstatera av

uteblivit. radio och andra hjälpmedel har inte fåttvarit liten eller TV,
förväntatden betydelse sig.man

distansutbildama arbetade utifrån enkel pedagogiskklassiskaDe en
tilltillhandahöll eller hänvisade undervisandemodell. Därut-De text.

Ytterligareorganiserade och genomförde de dialoger kring texten.över
för arbetet det skulle tids- och rumsobero-utgångspunkt att varavaren

verksamheten. Vad hadesjälva iende. Det att taessensen manvar
urval stoffuppgifter utbildare kringtill,ställning utöver gängse som av

och utbildningsor-avståndet mellan studerandeoch liknande, hurvar
för distribution ochFrågor kring kanalerskulle överbryggas.ganisatör

utbilda-mycket centrala för den häralltsåkommunikation typen avvar
re.

medierbrev till början deböcker ochTidningar, utnytt-somvar en
fram påverkade dessa itelekommunikationema börjadejades. När växa

korrespondensskoloma komVerksamheterna. mångaFörviss mån av
värdefulla komplement till brev ochljudbanden bliframför allt att

till insändaoch inspelade kommentarermaterial. Föreläsningartryckt
mycketoch distribueras relativt enkelt ochkunde producerasuppgifter

lämpade förfram dock främstmedierbilligt. olikaDe växte attsom var
där-Utbildningsanordnamas dilemma blevföreläsa.information,utge

former för dialog.med finnaatt
med utvecklingen datorernafram i ochmöjligheter vuxitDe avsom

varandra fåkommunicera medmöjligheteroch deras ut att storatt ser
tekni-för dialoger med de studerande.verktyg Denbetydelse nyasom

bördor tidigareoch kan bära långtmycket snabbareken större änär
kommunikationsteknikenkommunikationsmedel. Infonnations- och ger

användasofistikerade verktygmöjligheter skapadessutom attatt mer
syfte.och metodisktpedagogisktiäven

upprinnelse i idéerhade vanligen sinstorskaliga institutionernaDe
Radio ochtelekommunikationstekniker undervisning.iutnyttjaattom

I
l
lll
l



SOU 1998:84Kapitel 240

utreddesutbildningens Sverigeskala i tjänst. Iskulle iTV sättasstor
utbildningssystemen, viskulle kunna in iradioochhur TV sättas men

småningomvalde så väg.annanen
Universities,radiouniversitet, OpenochTV- växteIdéerna om

kanutbildningsadministratörer. Dettapolitiker ochblandframfrämst
fokuseradeså starkti dessa satsningartillförklaringen att manvara

denexemplen tycksde tidigaundervisningen. Iinformationsgivningen i
handladeundervisningföreställningen ha varitdominerande attatt om

således distansut-reduceradessammanhangetdetföreläsningar. Ige
bästafråga hur pådistributionsproblem till sättbildningens manomen

komplettera skrivenellerskulle kunna text.ersätta
verksamhetderasmode-institutionemaför single ärGemensamt att

distansundervisningskallundervisningen. Hurformfrågor ifokuserat
kunskapsre-uppgift varithar derasfå undantagMed någrabedrivas

kunskap.utvecklauniversitetsmiljöemaiproduktion, inte att nysom
bedri-internationellt samarbete,har,utbildningsanordnama iDe större

konsekvens dettautvecklingsarbete. Enmetodinriktatlångsiktigt,vit av
Sådanabyggtsmed expertissärskilda avdelningarhar varit att ex-upp.

undervisningspla-områdenexempelvisåterfinns inompertgrupper som
ämnesdidaktik.ochutvärderingmedieanvändning,nering,

distansutbildningbedrivitutbildningsanordnamatraditionelladeNär
universi-tekniskt stöd. Inomomfattning utnyttjatlitenmyckethar de i

tillämpatsoch dessa harundervisningsmetoderväletableradefinnsteten
lärarnahögskolenivå prioriterarPådistansutbildningen.inomäven

innehålletoch ikunskapsproduktionencentralaforskningen. Det attär
Distansundervis-denna.konsekvensskallundervisningen avvara en

kunskaper, harreproduktionenmode-institutionema,dualiningen av
studenterna.föreläsa införlärarna fortsattsällan inneburitinte attatt

el-högskoleortenförlagts tillkanskeharFöreläsningarna änortannan
veckoslut.ler till

har alltsåvärldendual mode-institutionema överMajoriteten av
utbildninguppgiften varitfastinvandaarbeta påfortsatt attsättatt ge

till sådantofta begränsatsstödet har äventekniskapå distans. Det man
isig inhar inte kunnatTeknikennärutbildningen. trängaanvänder i

arbetssätten i dem.eller förändrautbildningsmiljöerdessa

uppgifterförorganisationsformerGamla2.1.6 nya

dual mode-institutionerdistansutbildning iför ärgrundproblem attEtt
distansunder-utvecklingsarbetedet omfattandeförha tid och resurser

enskil-exempelvisdet till undantagenSannolikt hörkräver.visning att
och eko-personellakompetensmässiga,har deämnesinstitutionerda
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nomiska krävs för genomföra det utvecklingsarbeteattresurser som
distansundervisning kräver. Man måste finna olika former samarbeteav

skapar den tillräckliga resursbasen. kan skeDet inom eller mellansom
högskolor. Utvecklingen konsortier exempel på sådantutgörav samar-
bete och de har dessa möjligheter utvecklaatt expertgruppen

Organisatoriska lösningar kan naturligtvis innebära stödjan-även att
de strukturer skapas på nationell nivå och dessa finner goda formeratt
för samverkan med dual mode-institutionerna. I Danmark arbetar Cen-

for Teknologistøttet Utdannelse för stödja kunskapsutvecklingter påatt
området och det bidrag till utvecklingsarbete. harI Norge ock-ger man
så samlat i nationellt övergripande kan eko-ettresurser organ som ge
nomiskt stöd till utvecklingsarbete. Uppdraget stödja forskningenatt

distansutbildning ingår i Norge. Detta kan därigenomävenom organ
fungera ryggrad för distansutbildningen på tertiär nivå.som en

regler arbetetDe i många utbildningsorganisationer kon-styr ärsom
struerade för andra uppgifter de distansundervisning innebär.än som
De storskaliga har här haft fördelar framför dual mode. Hu-systemen
vuduppgiften dessai bedriva distansundervisning och regler ochär att
administrativa rutiner har utvecklats för hand dejust uppgif-att ta om

dual mode-institutionemaI det sällaninte konflikt mellanärtema.
reglerna och uppgiften bedriva distansundervisning. Tillgodoräk-att
nandet lärarnas arbetsinsatser bestämt för arbetetär mönsterav av som

framvuxit under mycket lång tid där närundervisning och forskning
levt förening. Antagningsfonneri avpassade efter närundervisning-är

terminstider. Studerandeservicen avpassad för studerande påärens
högskoleorten deltar i närundervisning och efter deinte studeran-som
degrupper brukar delta i distansutbildning.som

Ökad mångfald2.1.7

begränsat antal organisationsformer förEtt utbildning, undervisning
och studier på utvecklas till och varierat utbud. Grän-är väg att ett stort

arbetsformermellan i olika utbildningssystem löses och detserna upp
vi reguljär utbildning respektive distansutbildning saknar i 2sett som
OOO-talets praktik distinkta skillnader. främst den tekniskaDet är ut-
vecklingen kommer möjliggöra denna mångfald.attsom

mellan studerandeMöten mellan studerande och deras läraresamt
skall fokuserade i all undervisning. korrespondensskolomaI fannsvara
brev och postväsende för detta, vid närundervisning sker direkt.mötet

Den tekniska utvecklingen har främst de årtiondena möjlig-senaste
gjort många slag. Flytten in i den digitaliserade världenmöten av nya
har mötesplatser förutsättningargivit med för mångfald for-oss en av
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närunder-kännetecken påOlikaoch undervisning.utbildningförmer
formFördelarsuddasdistansundervisningrespektivevisning ut. som en

studerandeökande grad kan deminskar och iandraframför denhaft
ochtidigare relativt tidstudier friarebedriva sinautbudsform änoavsett

rum.
undervisandets eller studeran-lösningar påintei sigTekniken ger

pedagogik. Teknikenbyggda påkrävs lösningarTill detproblem.dets
och det i sinoch studierför undervisningmedbidragithar gernya rum

mångfald.utveckling mottur en

maktOmfördelning2.1.8 av

viktigdistansutbildningmedgåttårungefär 100Under de ensomsom
successivtvuxenutbildningförmotivenvuxenstudier, harform för

utbildningsideal harkompensatoriskasekelskiftetsTillbreddats. nya
befolk-samhället ochvälståndet imellanKopplingenadderats.motiv

samhällsre-utbildade blevochfokusutbildningsnivå kom iningens en
dekompenserahumankapitalet. Genomökatalade attMan attomsurs.

skäl nåtteller andra integeografiskaungdomsåreni enavvuxna, som
och där-samhälletvälutbildade iantaletökadeutbildningsnivå,rimlig

humankapitalet.med
näringsli-medharmotivbildenvidgningen görai attNästa steg av

Ökande producerakomplexitet iförändring.och sätten atttillväxtvets
arbetskraften.uppdateringpåmedfört kravharoch tjänster ett avvaror

formulerades påvuxenutbildningförkompensatoriska motivenDe
humankapital in itankarframväxtenmedochindividnivå sattes omav
individ ochtjänadeUtbildningssystemensamhällsperspektiv. sam-ett

ikunskapsförsörjningengällatillinperspektivethälle. När snävats att
skymts.individuella behovsamhällsbehov ochbredaharnäringslivet

till individnivå. DetperspektivetåterförlärandelivslångtBegreppet
ock-innebäroch anpassning,kompensationelementinnehåller menav

för and-objektförflyttas frånstuderandepå den ettså attatt varasynen
livslångautveckling. Detförbli aktörtillingripanden att egenenras

kurslösningarFärdigaindividualisering.ökad gradlärandet innebär av
utbildningsanordnar-ochbredaförallttänkaskan sämre grupperpassa

krav.studerandesdeinnehållochformerfår skapa mötersomna
skönjasmakt börjaromfördelningenbeträffandeaspektEn avannan
bedrivsövrigtstudierna ioch lärare. Omstuderandemellanrelationeni

studerandeenskildedenkommerindividualiseringlångtgåendemed en
och kon-Initiativstudiegång.ochkontrollerarden tempoatt somvara

Utbildningssystemenstuderande.tillfrån lärareflyttartrollfunktioner
stude-för denmöjliggörundervisninggrad erbjudaökandeskall i som
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ochstudievägartidpunkt,studier såbedriva sinarande tempo,attatt
innebärakan ocksåindividualiseringenMen attstudiekällor varierar. en

bristande utbildningsvanaochutbildningmed kortstuderandeenskild
utbildningsanordnare.ochlärarehävda sigsvårthar motatt ensam

tekniken2.2 Den nya

behandlade148Utbildningskanalen SOU 1997:betänkandeDUKOMs
skall spelaochradio TViroll utbildningsprogramvilkenfrågan om

be-sammanhangetdetfolkbildningsornrådet. Iochutbildnings-inom
ochteknikutvecklingeterrnediemas ävenrördes främst nyanymen

redovi-detta avsnittutbildningsområdet. Itillanknytningmedmedier
teknik-tillhänvisasövrigtIinteraktiva tjänster.elektroniskafrämstsas

betänkande.nämndaiavsnittet ovan

Informationsteknik IT2.2.1

sin börjanegentligenfickutvecklingenkommunikationstekniskaDen
1800-taletUnderl400-talet.mitten ut-iboktryckarkonstenmed av

ljudradionsekelinnevarandeundertelefonintelegrafin,vecklades samt
och TV:n.

lagrabearbeta,samla in,förteknikenoftastdefinieras attIT som
elektroniskaochdatorer,hörHitinformation.distribueraoch program

och TV.telefax, radiotelefon,kommunikationsnät, ävenmen
utvecklasochsamhällsområdenflestadedag inomanvänds iIT

explosionsartat. Ut-ökatsamhället hariDatoranvändningensnabbt.
Påmedier.olikaintegrationocksågårvecklingen emot sammaaven

leder tillvilketvarandramedmarknaderolikaintegreras en sam-sätt
elektronikindustrin.ochmedie-telek0mmunikations-,mansmältning av

förutsättning.sammanhangdettaiDigitaliseringen är en
Ävenökad kapacitet.innebärbl.a.vilketskapaslagringsformerNya

medkombineradTeknikutvecklingenökar.överföringskapacitetema
tilllederinternetdennätverk utgörvärldsomspännande typ ensomav

globalisering.ökad
förkanalerfåoch kommerfått attharkonsument attDagens nya

handelinformation,kommunikation, samtbehovtillfredsställa sitt av
föranvändaskommerinfrastrukturVilket slags attunderhållning. som

fortfarande ovisst.tjänsterdessa ärnya
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2.2.2 Infrastruktur digitalisering-

Distribution olika slags tjänster kräver olika slags teknisk in-av
frastruktur. dag används fastaI såsom olika slags kabel- eller fiber-nät

och satellitteknik teknik för marksändnät radio och TV.samt
Radio- och TV-sändningama sker i dag till delen med analogstörsta

teknik.
Den digitala revolutionen har dock inneburit ljud, rörligaatt text,

bilder och stillbilder kan hanteras samtidigt och förmedlas olikagenom
slag distributionssystem; särskilda för datakommunika-nätav genom
tion, telefonnät, kabel-TV-nät, satellitutsändning teknik för mark-samt
sänd radio.TV och Utvecklingen går integration dessa olikamot en av

och det möjligt tala i telefon via internet och senät gör påatt att
TV telefonnätet.via

digital och radiol TV används sändningsteknik gören ny som nya
tjänster möjliga televisioni och ljudradio. Digitaliseringen innebär stora
fördelar. det bl.a. möjligt komprimeraDen signaler mycketgör att
kraftigt. televisionens och ljudradionsFör del innebär detta be-att ett
tydligt antal inom frekvensutrymme.givet Dist-större ettprogram ryms
ributionskostnaden sjunker och frekvensutrymmet bättre.utnyttjas Den
digitala TV-tekniken också möjlighet till flexibelt utnyttjandeettger av
kapaciteten. given överföringskapacitetEn kan utnyttjas så att pro-

med hög bildkvalitet sänds eller många med lägre kva-gram program
litet. intressantaste kanske möjligheter tillDet interaktivitet finns.är att

dessutomTekniken lämpar sig for kryptering vilket innebär goda
möjligheter för betal-TV och tjänster såsom ochPay viewt.ex. per
"Video Demand. Andra med kopplingOn tjänster till visst TV-ett

resuméer, bakgrundsinformation eller på olikat.ex. texterprogram,
Övrigaspråk, ocksåkommer kunna erbjudas. intressanta tjänsteratt

kan tänkas interaktiv utbildning, home-shopping", biljettbokning,vara
elektroniskabanktransaktioner, tidningar, bibliotekstjänster och tillgång

trafikinformationtill
analoga behöverDagens TV-mottagare avkodare för kunnaatt taen

de digitala TV-sändningarna. Detta gäller hur den digitalaemot oavsett
signalen distribueras till Avkodaren kan byggasantingen inmottagaren.
i eller löst tillbehör.TV-mottagaren enklaste avkodarenDenettvara
eller set-top box kodar enbart signalen. avancerad avko-Enom mer
dare "multimediatenninal förväntas dock kunna ansluta det mesta- -

hemmens elektronik, persondator, skrivare, radio och CD-t.ex.av
spelare. Terminalerna förväntas också innehålla förmodem inkoppling

3 1996/97:67, digitalaProp. 12, TV-sändningar.s. om
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telekommunikationfördörrentelenätet.kabel- eller Dettapå öppnar
internet-tjänsterförsamt

returinforrnation.förskall uppstå behövsinteraktivitetFör vägaratt
koppartrådfasta telenätetöverföringskapaciteten via detnormalaDen

returka-information idär mängdenenklatillräcklig för tjänsterdagiär
vad gäller ökautvecklingentekniskaliten.relativt Dennalen attär

mycket snabb. ADSLdocktelenätetöverföringskapaciteten ärav
klararteknikSubscriber LineDigitalAsymmetric är t.ex. somen

den enklaTV-kanaler påsamtidigaeller fleraöverföring av en
telefonsamtal.vanligaanvänds fördensamtidigtkoppartråden, som

fåkankoaxialkabelanvända kabel-TV-nätenGenom att man en
returinformationen.förkapacitetmycket hög

ochljudkvalitetbättredigital teknikmedLjudradiosändningar ger
DAB-systemettekniken.den analogastörningartålighet änmotstörre

kvali-mobil mottagningmöjliggörBroadcastingAudioDigital utan
kanfrekvensbehovet. tjänsterNyaminskarochtetsförluster avsevärt

tilltilläggsinformationmedsändningarerbjudas, t.ex. programmen
bilder.och rörligastillbildertext,

Fasta nät

dettvåvägskommunikation,för störstaskapat ärvilketTelenätet, är
uppgraderamednärvarande påförhållerTelia AB atti Sverige.nätet

möjliggörakommervilketolikatelenätet påbefintliga attdet sätt, avan-
skall erbjudasårnågrahushåll inomallaMåletcerade tjänster. är att
abonnentemainnebärakommerbredbandskommunikation. Detta att

kapacitetskrävan-medkommunikationinteraktivtillmöjlighetdels får
TV-kanaler.utbudtilltillgångdels fårbilder,rörliga stortde ett av

koaxial-kabel-TV-nätentillhushåll har tillgångmiljoner2Drygt
koncentrerade till Ka-fiberoptisk tätorter.eller kabel ärkabel somav

förbe-delvisenvägskommunikationförbyggda ärbel-TV-näten är men
uppstå.skallinteraktivitetförvilket krävsretursignaleringredda för att

högkabel-TV-nätenuppgraderingkanSom nämnts ge enavenovan
närvarandeforpågårFörsöksverksamhetreturinformation.förkapacitet

distri-fördel medkabel-TV. Entvåvägskommunikation i attmed stor
överföringshas-högadenkabel-TV-nätviainteraktiva tjänster ärbuera

tigheten.
kommitkabel-TV-nättelefoni viautvecklingenharDärutöver av

Storbritannien.långt i t.ex.
el-påinformationstjänsterolikadistributionmedFörsök av

Sverige.närvarande iförpågårledningar

a.a. s.1l.
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Satellitteknik och teknik för marksänd TV radiooch

alla svenska hushållNästan kan i dag direkt via viaantenn, cent-egen
ralantenn eller kabel-TV-nätvia nås rundradiosändningar detiav sam-
hällsägda marknätet.

beslutadeI januari 1997 riksdagen regeringens förslagatt anta om
digitala TV-sändningar prop. 1996/97:67. Beslutet innebär bl.a. att
digital marksänd skallTV i Sverige införas i flera med möjlighetsteg,
för ställningsuccessivt till och på vilket verksam-staten att ta sättom
heten skall fortsätta. Public service-företagen har tilldelats medel för att
kunna delta i utvecklingen digital sändningstelcnik för såväl ljudra-av
dio marksänd Medlen skallTV. användas för utvecklingensom av nya

samband med dentjänster i tekniken, olika interaktiva tjänstert.ex.nya
och kanaler.nya

fördel med marksända digitala signalerEn de möjliggör ocksåär att
portabel mottagning. Med inbyggd eller liten fristående ärantennen en

beroendemottagning inte strömkälla. kan lättareTV:nänannatav en
flyttas i hemmet och mottagning möjlig fritidshus, hus-iärrunt t.ex.

båtar kunnaoch För uppnå interaktivitet krävsatt separatvagnar en
fast ellerreturkanal via något mobilt telenät eller kabel-TV-nätet.via

ljudradiosändningarDigitala DAB påbörjades redan septemberi
Såväl Radio och1995. Sveriges Utbildningsradion privatasom pro-

gramföretag möjlighet delta sändningarna.i närvarandeFörattgavs
finns handeln, flerainga i apparattillverkare bedö-mottagare ute men

antal olika produkter skall kunna under 1998.ettatt presenterasmer
Digital ljudradio kan också sändas trådsändningar olika slag,i it.ex.av
kabel-TV-nät eller i telenätet. sändningar medger dock endastDessa
stationär mottagning.

planerar utvärdering verksamheten medRegeringen göraatt en av
digitala ljudradiosändningar väl finns tillgängliga ochnär mottagare
såväl radioföretag allmänheten i tillräcklig utsträckning har givitssom

för- ochmöjligheter bedöma nackdelar med den tekniken.att nya
Satellitsändningar med hjälp parabolantenn eller ka-viatas emot av

belnät till hushållen. kunna uppnå interaktivitet krävsFör att separaten
returkanal via telenätet. Fördelar med distribution satellitvia ärt.ex.
låga kostnader relativt hög överföringshastighet.samt

5 s.12.a.a.
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tjänsterinteraktivaElektroniska2.2.3

olikaminst inombetydelsefulla, intealltmerblirElektroniska tjänster
tillgängligatjänsterdessaflesta görsdistansutbildning. De avtyper av
Statskonto-frånWeb.Wide IWorld rapportintemet° ochvia enwww

be-StatskontoretsEnligtinternet.delensvenskadenret7 behandlas av
elektroniskadendelarframtidi storakommer näradömning aven

ske via internet.betydelsekommunikationen attav
kommuni-dator,behöver etttill internettillgångfåFör man enatt

ellerförbindelsefastanslutningoch ge-kationsprogram genom enen
till internetTillgångtelefonledningen.vanligadenochmodernettnom

kabel-s.k.krävsdettamöjligt. För ettocksåkabel-TV-nätet ärvia
fördelar såDettakabel-TV-nätet.tillkopplasmodem somgersom

Telia ABöverföringshastighet.mycket högochuppkopplingsnabb en
vis-redan ipågårFörsöksverksamhetunder 1998.tjänstdennalanserar

landet.delar avsa
Web-TV. Is.k.viatill internettillgång ärfåalternativt sätt attEtt
möjligtdetbox atttraditionell dator, görutaningenfall krävsdetta en

skeruppkopplingenälvaändamål.dettaförvanliga TV:ndenutnyttja
TV-kanalen äralltså intedetochvanligt ärpå sätt, somtelenätetvia

tekniksärskildmedskemåsteUppkopplingensignalerna.bärare av
navigeringsin-fungerarFjärrkontrollensida.leverantörensfrån som

skickarochskriver e-postNärföristället an-strument manmus.en
Web-tangentbord.sladdlöstellerTV-rutantangentbord i ettvänds ett
TeliaSverigeintroducerades iochUSA1996 iunderlanserades avTV

1997.sluteti av
via inter-tillgängligatjänsterurskilja fyradagikanMan grupper av

kommunikationstjänster,informationstjänster,nämligen,ochnet www
handel.elektroniskunderhållningstj samtänster

Informationstjänster

interaktivtpåinformation nyttdistribuera ettdethandlar attHär om
och TVradiotidningar,böcker,medier såsomgamla nyasätt, att ge

bestämmerförmedlasskallinformationenoch hur an-kläder. När, var
vändaren.

på internet.aktörernatidigatill dehörmediaföretagTraditionella
push-s.k.medochdag Iipå stort.tidningar ärUtbudet nyawwwav

informa-visspå sortsanvändarenkantekniker t.o.m. enprenumenera
tion.

6 2.1.4.vidareSe
7 1997:18.Rapport
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Genom den s.k. streamingtekniken har dörren för medieröppnats
radio och via internet. kan lyssnaTV Man på radio t.ex. s.k.som

real audio eller titta på TV t.ex. s.k. real video och "netcast. För
hög bildkvalitetuppnå ställs dock krav på bandbredd.att storen

inforrnationstjänst tillgångenEn till uppslagsverkärtypannan av
finns mängd informationsdatabaserDessutom för olikaöver nätet. en

ekonomi, teknik och juridik. referenser,i De kan innehållaämnen, t.ex.
statistik, ljudbilder, m.m.

Enligt bedömaremånga kommer tjänster distansutbildning viasom
internet kraftigt ljud- och bildkommunikation möjliggörs iväxa näratt
realtid vilket dock kräver bredbandig kommunikation.

skall också nöjesindustrinsHär satsningar på blandformnämnas en
utbildning och underhållning, s.k. edutainment. Denna tjänsttypav av

riktas oftast till barn och ungdom.

Kommunikationstj änster

vanligaste för kommunikationNågra de tjänsterna på internet ärav
filöverföring,elektronisk e-post, s.k. chat-tjänster, terminalupp-post

kopplingar, videokonferenser intemettelefoni.samt
meddelande fråninnebär skickas dator tillE-post att ett en en annan

eller till flera. del varianter kan också gruppkommunika-I e-posten av
s.k. elektroniska anslagstavlorfBulletin Boardtion ske. dessa Sys-I

konferenssystem erbjuds användarna möjlighettems BBS eller att
konferenser, hämta filer och kommunicera medanvända delta ie-post,

uppkopplade användare chat. Distansutbildning områdeandra är ett
kommer till användning för diskussioner mellandär dessa tjänster t.ex.

lärare och elever.
Multimediala plattformar utvecklas speciellt för web-baserat läran-

de.
Kvalitetenintemettelefoni har gått mycket snabbt.Utvecklingen av

harkanske den allra bästa.dock inte Som nämnts ävenär ännu ovan,
Storbri-telefoni kabel-TV-nät kommit långt i bl.a.utvecklingen viaav

tannien.
och ljud-Videokonferenser den vanligaste benämningen för bild-är

oftastkommunikation mellan två eller flera på störreettparter, geogra-
Dessa konferenssystemfiskt avstånd från varandra. används i stor ut-

utbildning distans för administrativa uppgiftersträckning för på samt
Ävenoch planeringsmöten. kan användasstyrelse- somsom www en

videokonferensen och då till del tidigareintegrerad del vissersätterav
programvarubaserade arbetsytor för arbetsdelning. kan också an-www

förmedlare videokonferenser. närvarandevändas För sat-som egen av
på utvecklingen denna tjänst.storasas resurser av
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Underhållningstj änster

on-line-spel ocholika slagunderhållningstjänsterExempel på är
Video-On-Demand.

handelElektronisk

On-line-snabbt.handel ökarelektroniskföroch intressetUtbudet av
CD-skivor,produktermängd olikaerbjuder t.ex.baserade butiker en

betalningsmedel användsSomböcker,matvaror, programvaror m.m.
nyttofunktionerAndrapostorderbeställning.formellerkreditkort aven

nyhetsservice.ochköpbanktjänster,formerolikaär resoravav

internetIT-revolutionen2.2.4 -

påförsvarsdepartementsatsade USAs att1960-taletslutetI pengarav
mellan dato-kommunikationpaketförmedlads.k.teknik förframta en

kallasutvecklades komefterhand attolika Det nättyp. somrer av
ARPANET.

minidato-medföljdedatoranvändningochdatorerUtvecklingen av
ytterli-användningenbreddades1980-taletunderoch1970-taletpårer

marlmaden.påkompersondatoremabl.a. utattgenomgare
lokalaolikaihopkopplakunnabörjade1980-taletmittenI manav

s.k.detochARPANETavstånd.geografiska växtestörrenät över
deladestidstandard Under dennainfördesTCP/IP-protokollen som

behöllcivil del. namnetDenochmilitärinätet senareenenupp
anslöt sigUSAochinominstitutionerochForskare utomARPANET.

dettavärlden. Påhelaetableradesakademiska överoch nättill detta nät
allabli nätenkelt internet,helt nätettillARPANETövergickvis att av

sammankopplade förochintemet-teknikpå ärbygger gemen-somsom
trafik.sam

bygg-tillämpningarolikautvecklingpåDatorindustrin satsar avnu
Gemen-persondatorer.förvideokonferensermultimedia,da på t.ex.

vil-fungeraskall kunna nätde övertillämpningarför dessa är attsamt
beträffarvaddatakommunikationsnätentele- ochpåkravställerket nya

Nätkapacitetemafeltolerens.ochfördröjningarminimalakapacitet,
appli-avanceradeförförutsättningarvilket skaparutvecklasförväntas

kationer.

kommunikations-samlingProtocol:8 Protocol/InternetControlTransmission en
kommuni-datorforden minsta nämnarenprotokoll utgör somgemensammasom

i internet.cerar
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dag räknar med miljonerI 80 människor har tillgång tillattman ca
internet och antalet snabbt. snabba tillväxten harDen i sig föror-växer
sakat vissa problem såsom "trafikstoclmingar". utveckling harDenna
bl.a. föranlett drygt hundratal universitet i bilda konsor-USAett att ett

1996 för byggatium med helt andra prestanda vad detnätatt ett än
vanliga kaninternet Det kallas Intemet2”. Konsortietnätetge. nya
skall utveckla avancerad internet-teknik och applikationer förnya mo-
dern forskning och utbildning.

svenska universitetsdatanätet SUNETs utvecklingsplaner följerDet
strategiliknande nordiska ländernasDe akademiskaen gemensamma

datornät har fått i uppdrag få till stånd samarbeteNORDUnet att ett
med Intemet2 i USA.

företag, myndigheterdag många och organisationer på s.k.I satsar
dvs. interna uppbyggda med intemet-teknik, med ellerintranet nätegna

det globalakoppling till internet.utan
World Wide Web www den snabbast växande tillämp-är numera

kan förmedla bilder, ljud och video.ningen internet Härtext,av som
eller företagfinns s.k. hemsidor där sig ocht.ex. presenterarpersoner

verksamhet. Dokumenten kan sammanlänkade med dokumentsin ivara
s.k. hyperlänkar och bildar härigenomandra databaser genom en

världsomspännande samling dokument. den ochP.g.a. mångastoraav
ostrukturerade och oöverskådliga informationsmängden finnsgånger

tillgängliga. På detta område kan förvänta sigolika sökprogram enman
och bättre navigeringssystem för underlätta sök-utveckling mot attnya

ningar.
utveckling ochständig den tekniskapågårDet apparaturenaven

förvänta användarvänligförsta hand kan sigI merprogramvaror. man
skärmar med bättre upplösning, ochutrustning röst-t.ex. geststyrsys-

förväntas, be-mellan olika branscher enligt vissaKonvergensentem.
utvecklingsarbetehybrider och datorn.dömare, skapa TV:n Dett.ex.av

datorteknik och vi endastpågår beträffande visar attprogramvarorsom
befinner går för utvecklingen da-i Var gränsernastartgroparna. avoss

omöjligt bedöma.och programtelcnik är atttor-
sak gäller för lagringsmedier. Vi har snabbt vidSamma vant oss

CD-ROM-skivor och musik-CD-skivor. Elektronik- och nöjesindustrin
utarbetat lagringsmedium Digitalhar tillsammans DVD Versa-ett nytt

videokassetter, musik-CD-skivor ochtile Disc för CD-ersättaatt
ROM-skivor. DVD-skiva med fyrdubbel kapacitet 30En motsvarar ca

och kommer spelas s.k. multimediamaskinerCD-ROM-skivor att av
kopplas till och datorn.kan TV:n, stereonsom

9 Se avsnitt 2.8.även
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inter-konstaterakanutbildninginternetbaserad attBeträffande man
tillgänglig. Deninformation storaenkeltrelativt göradet attgörnet

kontrollerakunskap och attöverföradock i attliggerutmaningen att
detHitintills harmaterialet. mestasigtillgodogjorthar av pro-eleverna

för s.k.producerat nät-läromedel varitgramvaruproduktionen av
innehållerläromedeldegällervadsärskiltdatorer,verksanslutna som

frammedarbetar"Internet2 att tabilder. Inomrörligaoch enljud man
Instructio-s.k.lärande,nätburetförplattformmultimediaavancerade

ochbåde tjänsterinnehåller stan-IMS. IMSSystemnal Management
in-i dagensutvecklasskulle kunnateknikIMSsdelvissdarder. En av

teknikenochkommunikationsverktygensynkronadetemetrniljö men
nättjänster ännukrävermultimedierdistribueraochlänka somför att

existerar.inte
följandepåske sätt.musikstudierkan"IntemetZ-miljö" t.ex.I en

medtill elevernamaterialskickaochlokalisera utkanHandledaren
förtillgängligaverktygasynkronaochsynkronaslagsflerahjälp av

med vi-Tvåvägskommunikationhandledarkommunikation.ochelev-
medhögskolavidmusikpedagogsammanlänkardeo/audio t.ex. enen

jazz-kvalitethögaFörbindelsensgymnasium.vidjazzband gerettett
länkamusikpedagogen,medtillsammans"spelamöjlighetbandet att

inspelningarvideo/audiobandadehem"hämtaellerplatserflertillupp
ocksåmusikövningbeskrivnakanGivetvisnätverksservern.från ovan

tillfälle.vidundervisningssyfte ettanvändas iochbandas senare

DUKOM-proj ekten2.3

Översiktl2.3.

folkbildningsprojekthögskoleprojekt, 35tilldelades 42Sammantaget
utvecklingsme-övriga"ochkommunerprojekt inomoch 23 gruppen

miljoner85dela påfickprojekt nästan100DUKOM. Dessafråndel
hem-DUKOMsviatillgängligafinnsslutrapporterProjektenskronor.

databas KNUT.KK-stiftelsensoch ihttp://www.dukom.gov.sesida

idéerPedagogiska

medelsökautbildningsanordnareolika atttillinbjudan an-DUKOMsI
skulleutvecklingsarbeteprojektensförutgångspunkt varaatt engavs

förmöjligheterökadeochstudiernaför dekursdeltagarnas egnaansvar
studietakt.ochstudiernaförtidpunktstudiesätt,väljasjälvadem att

vaddeltagarinitiativochdeltagaranpassning somDeltagarautonomi, var
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efterfrågades och det också vad fick. Projektens pedagogiskavar man
idéer formulerades i i enlighet med DUKOMs intentioner.stort sett

Men projekten kom fram till relativtäven likartade skrivningar iom
sina ansökningar och redovisade närbesläktade pedagogiska idéer som
utgångspunkter för utvecklingsarbetet, innebar detta inte de utgickatt
från teoretisk referensram. Projekten hörde hemma inomen gemensam
högskolan, folkbildningen respektive den kommunala/privata vuxenut-
bildningen och deinom hämtades inspiration från olikatre grupperna
teoribildningar inom vuxenpedagogisk tradition. Projekten riktades
också till delvis olika målgrupper.

Bland högskoleprojekten dominerade föreställningar problem-om
orientering och problembaserade studier och betydelsen deltagar-av
initiativ, flexibilitet och reflexion framhölls. Med kurser baserade på
sådana och likartade principer vände sig tillantingen vanliga stu-man
denter eller till och yrkesverksamma deltagare i behov fort-vuxna av
eller vidareutbildning. de projektI hörde hemma inom de kommu-som
nala och sfärema diskuteradesprivata projektens uppläggning vanligt-
vis i hämtade från allmän vuxenpedagogisk reflexion,teoritermer -
erfarenhetsanknytning, självständighet- och från teorier om vuxnas
lärande i arbetslivet. Målgrupperna utgjordes och mestadelsav vuxna
yrkesarbetande människor. folkbildningsprojektenI slutligen utgick

i allmänhet från behoven hos utbildningsmässigt eftersatta mål-man
och koncentrerade arbetet på överbrygga de olika studie-attgrupper

hinder hämma dessa möjligheter studera. Manattsom anses gruppers
hänvisade till studieförbunds och folkhögskolors bildningsideal och
förde fram det demokratiska arbetssättet, självständiga arbetegruppens
och delaktigheten pedagogiska rättesnören.som

Projektens teoretiska idéer sammanföll alltså till delar, istora men
avseende skilde de sig markant åt. Både högskoleprojekten och deett

kommunala projekten framhöll i allmänhet den individuella kun-
skapsutvecklingen framför den kollektiva distansutbildning och IT--
stöd både ansågs lämpa sig för och leda till individualisering stu-en av
dier och undervisning medan folkbildningsprojekten konsekvent prio--
riterade studiegruppens arbete och den kollektivt ut-gemensamma
vecklade kunskapen.

Pedagogiska modeller

Projekten kursdeltagamas behov och erfarenheteröverens attvar om
skulle studierna.i detta skulleHur åstadkommas i prakti-utrymmeges
ken däremot likainte självklart.var

antalI mindre projekt, några få från och deett trevar en av grup-
kurserna uttalat flexibel uppläggning med lös strukturperna, gavs en
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från lära-styrningmöjligaminstaåstadkommaambitionenoch med att
bärighetenTankensida.utbildningsanordnarens atteller provavarrens

ochflexiblaproblemorienterade,deltagarfokuserade,teoretiskadei -
praktiken.ilät sigdetta görasså långtutgångspunktemaöppna som-

ingenträffar förekom,fysiska attingainnebärakunde gemen-attDetta
arbetsuppgif-obligatoriskaochdead-linesingick,kurslitteratur attsam

kurs-styrandeochkontinuerligtskedde attantagningenundveks, attter
användes.studieplaner inteellerplaner

för deltagar-styrda. UtrymmetkursernadetförMen mesta mervar
för-iförmedgavs inominitiativindividuellaoch enramarnanas egna

innebarochvarieradedenna attUtformningenstruktur.bestämdväg av
olikareducerades ioberoendetidsmässigaoch om-deltagarnas rums-

avseenden.olikaochfattning
skeddeAntagningentidsmässigt.styrdeskursernaVanligast attvar

deltagarna ipåbörjadedetförtillfälle och mesta envid gemensamtett
ingickarbetsplanellerstudieplansamtidigt. Denstudiersina somkurs

ochövningarinlämningförmed datumtidsramar,kursemas avangav
in-Fysiskaoch för möteneventuella möten.förarbetsuppgifter, tentor

folkbildnings-inomsynnerhetprojekten. Imajoritetgick i stor aven
allmän-också iingickhärochbetydelseträffamasbetonadesgruppen
fysiskadetprojekt. Menövrigaträffar ioch längre änflerbådehet

ochhögskole-flertaletockså inomnödvändigtuppfattadesmötet som
del-förkursernabörjani attbehövasansågskommunprojekt. Det av

deoch förvarandrakänna attläramöjlighetfåskulle atttagarna en
ochsådanbåde kursentillintroduktionerbjudaskunnaskulle somen
vik-ansågsgång mötenakursensUnderingick.teknikstödtill det som

kursinne-bearbetningochgrupparbetenalltframförför avtiga annan
examination.eventuellförbehövakundeoch i slutethållet sesman

innebarsamlingarnafysiskadekringuppslutningenutbreddaDen
förut-begränsades. Deregeloberoende irumsligadeltagarnasockså att

vid be-ochplatserbestämdapåstudiersinadelargenomförasattes av
minskaÅtminstone onödaniför inte stu-delvis atttidpunkter.stämda

deltagarnastill när-dockträffarnaförlades gärnatillgänglighet,diernas
centralakombineradesprojektenmajoriteten gemensamma,het. I av

studie-lokalaiträffadesDeltagarnalokala dito.medsammankomster
handförstaiantingenhandledninglokalunderstuderaför attgrupper -
hög-mångagjordes iundervisning,fåellergrupparbetaför somatt

folkbildningsprojekteniförellerkommunprojekt, attochskole- som
seminariefomi.kunskapsstoff ikursensbearbetaochdiskutera

rumsligoch visstidsmässigvissdeltagarnamedgavskurserallaI
kurserallasjälvstudierdegenomförandetallt iframförfrihet, somav

deltagar-ochdeltagarinflytandettycksgenerelltinnehöll. Men sett
kursemasfrågauttryck itillkommithauttalatanpassningen ommest
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eller studiernas innehåll. Kursplan eller arbetsplan har visserligen fun-
nits och kursens innehåll i drag och för det har dettaangett stora mesta
innehåll bekräftats kurslitteratur eller förproducerat studierna-annatav

Öv-terial. Men sedan har deltagarna kunnat påverka hel del själva.eri
ningsuppgifter, grupparbeten och projektarbeten har valts efter intresse
och kunnat efter deltagarnas konkreta verklighet. harDet ävenanpassas
varit möjligt för och fördjupa eftersig intresse i kursens olikaattvar en
delar.

Även arbetsforrnerna har varit möjliga påverka. Framför alltatt
tycks deltagarna ha kunnat bestämma hel del hur och kur-överen om

IT-stöd skulle användas.sens
deltagarinitiativ och deltagaranpassningAtt skulle prioriteras var

de flestai projekt, huvudman.överens Däremot verka-oavsettman om
de det finnas olika på frågan varför detta skulle ske. Blandsvar om
framför folkbildningsprojekten,allt inom många högsko-ävenmen av
lomas och universitetens projekt, motiverades deltagarinflytandet med
hjälp i huvudsak pedagogiska/ideologiska utifrånav resonemang upp--
fattningar vad kännetecknar god pedagogik huroch denna kanom som
åstadkommas. Bland kommunprojekten, framför allt bland fort- och
Vidareutbildningama riktade arbetslivets behov och utvecklade imot
samarbete med privata eller offentliga arbetsgivare, handlade argu-

oftare effektivitet och Den individuella anpassningenmenten nytta.om
ansågs behövas för tillgodose arbetsmarknadens skiftande behovatt
och för skapa förutsättningar för och lära i eller i anslut-att attvar en

tillning arbetsliv och yrkesverksamhet.
Projektens olika syften tycks ha spelat roll i valet kursmodell.av

Grovt uppskattat tycks styrningen, strukturen och kontrollen delta-av
ha blandvarit "kommunprojekten, mindre bland högsko-störstgarna

leprojekten och minst folkbildningensinom olika projekt. Kommun-
projektens kursmodeller framstår generellt handfast in-sett som mer
riktade effektivpå kunskapsinhämtning de två övrigaän gruppemas.

IT-stödet

det tekniska hjälpmedelDatorn utbrett inomär använts mestsom pro-
jekten. individuella datorn,Den försedd med för skriftligprogramvara
kommunikation och ordbehandling och med möjligheter till uppkopp-
ling internet, och andra datorer, har funnits inommot nästanwww
samtliga projekt. Och den har förstai hand för dia-använts
log/kommunikation kursen, förinom det för dialog mellan kur-mesta

lärare och enskilda deltagare, också deltagarna emellan. Detsens men
betyder den frekvent under de inslag självstudieranväntsatt mest av

ingått alla kursprojekt fungerati och då distansöverbryg-ettsom som
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denharfunktionendenstudiehandledning. I ersattförmediumgande
fortfaran-ochhar varitkommunikationbrevledesochtelefon somsom

distansutbildning.handledning inomförmediernaVanligastedede är
försällan,också, använtsinteraktionen hardatorbaseradeDen mermen

kunskapssökning/presentation ochundervisningexamination, grupp-
diskussioner.

projekten,fjärdedelungefärförekommit iharBildkonferenser aven
handled-lärarstyrdellerföreläsningarförmedlaförvanligtvis att annan

kursan-ellerlärarensdelalltsåstudiegrupper,olikatillning en avsom
bildkonferen-användesprojektnågrakunskapsfönnedling. Iordnarens

Framförseminarier.ochgruppdiskussionerförforumockså somserna
hög-valts.teknik Inomdennakommunprojekteddet inomallt är som

förekommit ibarabildkonferensharfolkbildningsprojektenochskole-
undantagsfall.

förprojekt-antalganska litetihar än ettCD-ROM använts om-
hand alltsåförstakunskapsstoff, i ettpresentation/förmedling somav

utvecklatprojektenharAntingensjälvstudier.deltagarnasför egnastöd
existerande.redansighareller så använtskivor avman

Projektenrealism.DUKOMförespråkadeteknikstödvaletI av
deltagarnastillmed hänsynteknikvälja tagenuppmanades attt.ex.
onödaniinteoch gö-förutsättningarekonomiska attochkunskapsnivå

teknik.obeprövadochsvårhanterligförförsökskaninertilldem ny,ra
Avsik-i sig.teknikutvecklingenintestå iskullePedagogiken centrum,

producera-utbildningsinslagandraellerde kurserockså somattten var
ingåkunnasmåningomoch sågenomförbarapraktisktskulledes vara

utbud.ordinarieanordnarnasdelar avsom
hardetFörprojekten.Även mestauppfylldesönskemåldessa av

stabila,billiga,bedömtsvaltstillämpningardeteknik ochden varasom
ovanligt atttillgängliga. Det ärallmänt t.ex.ochanvändaenkla mestatt
andraellerlärareintehjälpmedeltekniskasig pro-använt somavman

ovanligtrelativtockså atttidigare. Detpå ärjektrnedarbetare provat
alltidskett harfall då detta nästandefram. Iarbetatstillämpningaregna

någotprojektet. Iinomtillgängligfunnitsexpertisteknisk en-särskild
egentligtoch ingetförvägigivenvarittekniken haprojektstaka sägs

funnitsdenfall föri något attharBildkonferens använtsval ägt rum.
dator-användning,tillkommabehövaansågsdenoch förtillgänglig att

försorgDUKOMstillgängligt viagjordesFirstClasskonferenssystemet
användande.påkravocksåprojektnågra ettuppfattades idettaoch som
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IT-stöd och pedagogisk modell

försökenI kombinera olika IT-stöd med olika distanspeda-att sorters
gogiska modeller, tycks de flesta projekten ha gjort åtminstone två ge-

erfarenheter.mensamma
det förstaFör har den datorbaserade kommunikationen visat sig svå-

få igång och upprätthålla. distanskurserän väntat I med lärareattrare
och deltagare skilda åt i tid och/eller i åtminstone någon utsträck-rum
ning, blir dialogen och interaktionsmöjlighetema centrala. projektenI
har IT-stödet för det för just dessa funktioner.använts Detmesta är
kring teknikens potential för kommunikation de flesta förhopp-som
ningar knutits och ansträngningar Men det bara ibland och isatsats. är
vissa avseenden lyckats.som man

Kommunikationen mellan läraren och enskilda kursdeltagare har för
det fungerat bra och uppskattats. Lärarna de flestaimesta uppges pro-
jekten ha fler arbetstimmar på individuell handledning via datornsatsat

de normalt i undervisning,än detgör ha välvaritsett annan men anses
använd tid. Kontakten med deltagarna har blivit personlig och ochnära

Ävenhandledningen har fungerat bra. deltagarna har varit positiva. In-
dividualiseringen och den för det snabba har uppfat-mesta responsen

stöd i studierna, dessutom för det bättre ochtats ett mesta ettsom som
personligt stöd nonnal handledning i andra studier.än sortersmer

har giuppkommunikationenDäremot visat sig problematisk. Nästan
alla projekt har försökt åstadkomma kommunikation deltagarna emel-
lan eller gruppkommunikation via datorerna, för det via dator-mesta
konferenssystemet FirstClass eller via andra web-baserade lösningar.
Olika diskussionsfora har inrättats i dessa har åt-gemensamma men
minstone den synliga aktiviteten regeli varit låg, eller i alla fall väldigt
ojämnt fördelad mellan olika deltagare. Majoriteten har nöjt sig med att
läsa andras inlägg själva bidra.utan att

Orsakerna till denna inaktivitet diskuteras i projekten. Ovana vid
datorn och förklaring eller rädslaärprogrammet att ut-en som ges,
trycka offentligtsig skriftlig forrn.i Tidsbrist för-anges som en annan
klaring och den trilskande tekniken ha kunnat påverka akti-även anses
viteten.

projekten har många lösningarI för få igång gruppkom-provats att
munikationen. harLärarna påmint, och eller mindreuppmuntrat mer
försökt deltagarnatvinga använda datorn för tala med varandra.att att

skillnadEn mellan majoriteten projekt och de projekt där gruppkom-
munikationen kommit igång och fungerat under hel kurs, tycks docken
ha varit deltagarna dei har upplevt kommunikationen iatt senare som
någon mening angelägen eller nödvändig. de flestaI kurser har dator-
kommunikationen datoranvändningen överhuvudtaget fungerat som- -
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likagenomföra studier i principhar kunnat sinaöverkurs. Deltagarna
användaOch då har många låtit blimed den.väl datorn attutan som

den.
Äventill liknande deltagarreaktioner.Bildkonferenstekniken har lett

få Deltagarnasvår igång.gmppkommunikationen visat sighär har att
offentlig och tek-kommunikationen alltförupplevtofta ha somuppges

denoch bildkvalitet alltid varitdå ljud- intehämmande,niken t.ex.som
vanliga.överföringen varitoch avbrott ibästa och störningar

gruppkommunikationenden IT-baseradefå igångSvårighetema att
nämligenprojekten,erfarenhet gjorts inom atttangerar somannanen

eller dör deltagar-förbestämd struktur minskarochstyrningyttreutan
aktiviteten ut.

ambitionerutvecklingsarbetet med högastartadesprojektmångaI
deltagarinitiativ.ochdeltagaraktivitetdeltagaranpassning,beträffande

deltagar-för skapaIT-stödet skulle användasochDistansformen att
deltagarinflytande därmedförteorinstyrda kurser. stort,I utrymmetvar

ochoftast del iminskade detpraktiska planeringendeni ge-ensenare
tyglar behöv-upptäcktekursennomförandet ännuatt stramaremanav

tydligadead-lines,schemalagda aktiviteter,riktlinjer,des. Utan t.ex.
minska.tenderade deltagaraktivitetenarbetsuppgifter och övningar, att

och vilse iövergivnakände sigdeltagarna,klagadeDessutom ensom
studier ochklara bådedelvisde åtminstonedärstudiesituation antogs

handfast stöd.ville hahjälpmedel älva. Detekniska mer
användandet tek-självaocksåupplevde lärarnaprojektfleraI att av

deplaneringförberedelser ochomsorgsfulla änkrävdeniken mermer
skulle kom-dialog eller diskussionerfrån tidigare. Förvid attvar vana

påoch sökningar in-fungeraoch handledningföreläsningarigång,ma
meningsfulla,upplevasgenomföra ochmöjliga attternet somvara

ofta detaljerad planering.ochgenomtänktkrävdes

problemTekniska

Även teknikvalet,realism iprojektenutgångspunktema i varavom en
och väl-välja enkel, stabilde flesta hållambitionen på attäven varom

flerallmänhetfick iproblem. Deltagarnaalla tekniskateknik, fickkänd
folkbildningsprojek-lärarna och inomproblemlångvarigaoch änmer

problemfler och långvarigaha fått bådeallmänhettycks iten merman
helt.undanklarade sigenda projektnågotandra. inte ii Menän man

början.framför allt ikrånglat någotalltid påTeknikstödet har sätt,
till problemen,orsakerurskilja tvåbeskrivningar gårprojektensI att

tekniskadensvagheter och brister ipåhar de berottantingen utrust-
hos användarna.kunskapsbristerde orsakatseller så harningen, av
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harDet uppstått svårigheter då datorer och intet.ex. programvara
varit helt kompatibla, då blivit överbelastade och då uppkopp-servrar
lingar och nätanslutningar fungerat.inte Denna problem har försortens
det varit möjliga till. I några enstaka projekt har dockderättamesta att
kvarstått hela kursen igenom.

fungerande bildkonferenser harFör projekten beroendevarit ettav
kommunikationsnät med tillräcklig kapacitet för överföring rörligav
bild och ljud. villkor alltid kunnat uppfyllas, framförDetta inteär som
allt glesbygden.inte i genomförande har försvåratsKursemas av av-
brott överföringen och dålig bild-i och ljudkvalitet. Problemen medav
bildkonferensema har dessutom varit svåra åtgärda inom projekten.att

enstaka projekt har också fåttI problem med datorvirus ochman
kraschade hårddiskar.

erfarenheter,Visa sina har flera projekt bestämt föri signyaav man
framtiden försäkra sig tekniken fungerari själva kurseninnanatt attom

lärare lära tekniken och deltagare läraAtt sigstartar. ut attsom som
använda den, samtidigt kursens ämnesinnehåll skall bearbetas,som
beskrivs praktiskt ogörligt.tagetsom

tekniska problemen har påverkat både stämning ochDe motivation i
hardel kurser. upplevt undervisningstiden räckt tillLärarna inteatten

då delar den har fått lära teknikanvändning ochägnas att ut attav
få fungera. Deltagarnateknikstödet har lusten användaatt tappat att

ledsnattekniken och några har på hela kursen. synnerhet de datorova-I
och studieovana deltagarna ha illa vid eftersom de känttagit sigsägsna

sig dumma och skyldiga till älva ha skapat problemen.att
det vanligare de tekniska svårigheterna beskrivsMen är att som

allvarliga. de flesta projekten problemen övergående ochmindre I var
efterhandenligt utvärderingarna både lärare och deltagare i nöjdavar

fåttmed studier, glada ha på använda tekniken påsina över att attprova
beredda försöka till de skulle få möjlighet.detta och gångsätt att en om

tekniskIT-kompetens och deltagarnas och lärarnassupport -
problem uppstått kring teknikanvändningen har enbart be-inteDe som

svagheter tekniken eller de tekniska förutsättningarna. Likapå i pårott
ofta tycks de ha orsakats användarna själva. planeringen kurser-Iav av

har bristande kunskap och dåliga råd kunnat leda tek-IT-stöd tillnas
niska lösningar inte fungerat och med facit i hand varitsom som orea-
listiska från början. genomförandetredan I utbildningar och kurserav
har kunskapsbristerna försvårat installation, uppkopplingar och an-
vändning framför allt datorer och tillhörande tillämpningar.av

Deltagarna har allmänhet haft svårigheter hantera tekni-i större att
ken lärarna, och deltagarna folkbildningsprojekten tycks ha haftiän
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be-datoranvändningochdatorererfarenhetalla. Derassvårast avav
regelProjekten har imålgruppers.andramångamindreskrivs änsom

introduktion itekniskförpersonellaochtidbådeavsatt enresurser
tillgängligfunnitsteknisktilloch supportkurserna attbörjan settav

efterhand ändåisigför detgång,under kursens mesta manansermen
tekniska kun-överskattat deltagarnasalltsåbehovet,underskattatha

ocksåkanskeochbehövts support-skulle hanande. Mer support en
behov.distansstuderandes Inomefter justbättrefunktion anpassatssom

stödcentra inteordinariepåpekashögskoleprojekten attalltframför
di-formeroch i detidpunkterdevidtillgängligaalltid passarsomär

stansstudenter.
andratidigare, iIT-stödkursensregelhar i använtLärarna samman-

arbetet.detmestadels ioch dåhang egna
följaktli-teknikanvändningensjälvabeskrivsgäller lärarnadetNär
harproblemsmärtfri.och Derasenkeljämförelsevis mersomgen

sammanhang.pedagogisktfungera iteknikenfå etthandlat attattom
uppfattningutbredddet atthögskoleprojektenbland äralltFramför en

distansläraren änmångfacetterad kompetenskrävs avdet avmeren
ämnesdidaktiskämneskunskap,krävsEnligt t.ex.andra. rapporterna

kunskapteknikpedagogiskteknisk ochdistanspedagogisk,kunskap, av
distans. Dess-framgångsrikt påundervisavilluniversitetslärare somen

själva lä-förändringinnebäradistansundervisningen avenutom anses
vägled-ochhandledningpåtonvikttillföreläsning,frånrargämingen -
allt påframförtidskrävande,ocksåbeskrivsArbetetning. mersom

handled-textbaseradeoch denindividualiseringendengrund störreav
förberedelserochplaneringpåkraveneftersomocksåningen, men

ökar.
folkbildningsprojekten,blanddiskuteraslärarrollen ävenDen nya

likaprojekt,högskolans nästaninomliknandeibland i mentenner som
Ökade ochstrukturförbestämdkrav påordalag.vamandeofta i mer

hotkanfysiska motför ettmötenmindreochplanering utrymme vara
bortriktningiförändringideal, dvs.pedagogiskafolkbildningens en

ojämlikochdeltagarfokuseringoch motdeltagarinitiativfrån meren
undervisningssituation.lärarcentreradoch

nätanslutningochtillgång utrustningtillDeltagarnas

självakursdeltagarnavanligtvaritdetharhögskoleprojekten attInom
respektiveiingåttIT-stödtill dettillgångskaffa sigförväntats som

dato-lånatutbildningsanordnaren utharprojektantalmindrekurs. I ett
dettaharnågraytterligareoch itillgängligadatasalareller gjort an-rer

lösningarnaförstatvåDearbetsgivare.deltagarnaspålagts uppgessvar
da-oftahardeltagargrupperHögskoleprojektensbra.fungeratha egna
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hemma eller åtminstone tillgång till datorer och inom universitettorer
och högskolor vid det här laget relativt välförsedda med IT-är man
stöd. lita arbetsgivareAtt på kan däremot visa sig vanskligt, dels fören

denne inte alltid har tillgång till eller den nödvändiga teknikenatt gör
tillgänglig, dels för säkerhetsaspekter kan leda till deltagarnasatt att
tillgång till interna kommunikationsnät begränsas.

folkbildningsprojekten det förstaI i hand utbildningsanordnarenär
för deltagarnas tekniska eftersomutrustning, haransvarat ut-som man

gått från tillgången till datorer inte tillräcklig bland folkbild-äratt egna
målgrupper.ningens avseende tycks detta ha fungeratI braett ansvar -

deltagarna har beretts tillgång till datorer och tillämpningar- allt-men
för ofta inte i tillräcklig omfattning. flera projektI har antingen flera
deltagare fått dela på och dator, eller har de hänvisats tillen samma
datorer offentligt tillgängligagjorts i bibliotek. Både dessat.ex.som
lösningar har sig problematiska. Projekten drar slutsatsenvisat att en

deltagare helst behöver dator för förvåga ochattovan en egen prova
tid lära.sigatt ta att

Bland folkbildningsprojekten beskrivs det dessutom relativtsom
vanligt heller lärarna haft datorinte arbeta på.att atten egen

Organisation och administration

har förekommit ungefär fjärdedelarsamarbete i projektenExternt tre av
och i ungefär lika utsträckning i och de Attstor trevar en grupperna.av
bygga samarbetskonstellationer har både mål ochsetts ettupp nya som

nödvändighet. Nätverksbyggandet innebära bättre för-attsom en anses
skapas för framtida utveckling och genomförande di-utsättningar av

stanskurser med IT-stöd, och dessutom få ha tillräckligt medsiganser
tid, personella för själva kunna den-eller sigägnaattpengar resurser

verksamhet. samarbete också önskemål frånExternt ettsortens varna
sida.DUKOMs

utseendeolika konstellationemas har varierat mellan deDe tre pro-
och det har det innehåll samarbetetjektgmppema givits.även som
och folkbildningsprojekten har oftast genomförtsHögskole- i sam-

arbete mellan relativt och dessutom mellan hörtparter parter som
hemma inom och utbildningskultur. Högskolor och univer-en samma

har allmänhet samarbetat sinsemellan och berördasitet i med arbetsgi-

vare studieförbund och folkhögskolorpå i huvudsaksättsamma som
har hållit folkbildningen, eller alla fallsig inom i inom folkrörelse-
sfären. kommunprojekten" harI antalet samarbetande varieratparter
mellan två och tiotal, och inblandade i och projekt harett ett samma

från kommunal förvaltning, privata företag, lands-t.ex. representanter
stiftelser,ting, kommunala ekonomiska föreningar, högskolor, gymna-
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samarbetetkunnatkommunalförbund Detellersieskolor externavara.
harde två andra. Detidennainom änbeskrivs tungrott gruppsom mer

hel del in-medförtochadministrerakompliceratvarittid,tagit att en
mycket fåbara ikulturkrockar. Däremotochtressekonflikter sägs pro-

samarbetet iförsvårateller förordningarregleradministrativajekt att
för kost-principernadock häntharutsträckning. Detegentlig attnågon

olikamellanarbetstidfördelningoch parter ansettsnadsfördelning av
diskutabla.

skiftandehar projektenorganisationen, möttsdeniInternt, avegna
sigoch misstrominst intresseskepsis, mestreaktioner. Störst anser

talasutvärderingsrapportermångapå. Iprojekt hafolkbildningens stött
tekniskavilkenutbildningskultur inomochokunskap, enomovanaom
alldelesintegreraslåter sigdistans intepåstudierhjälpmedel och

dock varkenlikartad bild,målarHögskoleprojektensmärtfritt. upp en
stöd,ledningenshaftFramför alltentydig.likaellertydliglika manom

förväntningaroch positivabåde intresseprojekten kunnathar mötas av
verkar hög-allmänhetpå.få ha Isigmotstånd stöttoch direkt säger
hemmaplan.mycket påsärskiltha märktsistället inteskoleprojekten av

mottagandet.positivatotaltdetredovisar"Kommunprojekten mestsett
ochmeningbeställningsarbeten i någonofta varitharkurserDessa

andra intressenter.ochbeställareefterlängtadeocksådärmed av
DUKOM-utvecklats inomkurserdeantalmindreEtt somav

utbildningsanordna-del ividaredrivasplanerasprojekten att ensom
påverkatharAndra projektekttidens slut.projutbud efterordinarierens

kurserExempelvis harandraverksamheten på sätt.den reguljära nya
modellerpedagogiskaförebild,DUKOM-projektetmedutvecklats som

andrailösningartekniskaochkurser provatsordinarietillförts över
sammanhang.

mindreha varitpåverkan interntprojektensdetför sägsMen mesta
kunskaps-ochattitydpåverkanhandlatdenharså.handfast Mestän om

deninneburitprojektensenligt atthar rapporterDUKOMspridning.
kunskap inomgångeroch mångatillförtsorganisationen nymeregna

området.informationstekniskaoch detdistanspedagogiskadetbåde
ochökathaintresseterfarenhetochkunskap ävensägsOch med mer

fallallaeller ipositiv, öppen.blivitinställningenallmännaden mermer
folkbildningsprojektensallmänt iutveckling omvittnas mestDenna

Ännuframme.dock intesigFortfarandeslutrapporter. varamananser
eld-antalmindrefrånpersonligtpå ettverksamhetenvilar engagemang

den härmedarbetastöd detledningensoch attsjälar är tungt sor-utan
kurser.tens

respektiveefterDUKOM-projekten ut-allmänhet har anpassatsI
Försök ioch praxis.regelverk ettadministrativabildningsanordnares

examina-ochantagningsförfarandenmedprojektantalmindre egna
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tionskrav, rekryteringskanaler eller kursadministration harnya egen
merarbete, alltidresulterat i varit genomförbara. Docknästan ärmen

allmänhetdenna experiment i inget eftersträvats. Ordinariesortens som
administrativa regler och rutiner har bara sällan uppfattats hind-som
rande eller hämmande för utvecklingsarbetet.

Åtta proj ektrapporter2.3.2

Syftetföljer sammanfattningar åtta proj ektrapporter.Här är attav ge en
framgångsrikauppfattning hur relativt DUKOM-projekt kundeom se

projekt har fungerat bättre kanske beroendegenomsnittet,Dessa änut.
eller bättre samarbetsvillkor och starkare stödpå arbetsinsatsstörreen

ledning, kanske andra skäl. finns självklartorganisationens Detavav
projekt har fungerat lika bra. här harandra De presenterassom som

bilder olika projekt, olika de-valts också för inomatt typerut ge av av
förlar utbildningssystemet vuxna.av

anordnadesanordnades högskoleinstitutioner, in-projektTre treav
folkhögskolor studie-för folkbildningen, två och ett ettavavom ramen

kommunala utbildningscentra.förbund och två av

påför handikappade distansAktiveringskurs yngre

Åsa folkhögskola har med hjälp basämnesstudier pålärarlag påEtt av
peda-flexibel, processinriktad och problembaseraddistans och med en

handikappades fortsättamed öka motivationgogik arbetat attatt yngre
med studier.

Syfte och uppläggning

Åsa handikappadefolkhögskola det fannsPå såg att storen gruppman
klararkunde nå med vanliga kurser, eftersom de inteinte avsom man

Folkhögskolan harklassrum under normal arbetsdag.sitta i ettatt en
samarbete med flera handikapporganisa-sedan lång tid tillbaka näraett

prioriteradehandikappade sinationer och betraktar mestsom en av
lärare ville det möjligt nå dennamålgrupper. En atttesta om vargrupp

peda-och på distans kunna arbeta med i grundenmålgrupp att samma
erbjudafolkhögskolan. Målsättningen kunnagogik på attvar ensom

del det normala kursutbudet.aktiveringskurs på distans som en av
idén till vidare utbildningbyggde på motiveraKursen att genom

individualiserade och flexibla studier med hög grad socialfria, aven
processin-deltagargruppen. pedagogiska modellenaktivitet i Den var

studiehandledning saknades,problemorienterad. Skrivenriktad och
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efterarbetet skedde väl strukturerad idé kursens huvudsak-enmen om
liga uppläggning.

fysisktDeltagarna handikappade från17var en grupp om yngre
Sörmlands län. deltagare reumatiker, två synskadade, tvåSju var cp-

neurologisk sjukdom och panikångest.skadade, led Entre av en av
Ämnena svenska, samhällskunskapdeltagare hjämskadad. ochvarvar

och kursen pågick under Totalt fyra internat-datakunskap tennin.en
ingick sammanlagt dagar.sammankomster 12om

fick bärbara datorer, laddade med Windows officepa-Eleverna låna
och irstClass-konferens. All distanskommu-ket, Navigator FNetscape

skedde Distansutbildningskommitténs FirstClass-nikation via egen
hade tillgång till. hade tillgång tillkonferens, alla projekt Lärarnasom

elevernas. Under den förstamed utrustningbärbara datorer somsamma
datorn fungeradegnuggades eleverna i hurintematsammankomsten

veckorsanvänder FirstClass-konferensen. Efter några in-och hur man
nämnvärdahade varken elever eller lärare någrakömingsproblem pro-

IT-stödet.blem med
och bibliotekarie.arbetade i lag lärare Lagar-Lärarna treett om en

varandra och eleverna medde kunde avlösabetet innebar att ge respons
lärarlagsarbetet, där all planering gjor-hela tiden.kort svarstid Det täta

kunde "dela klassrum hela tiden.innebar lärarnades gemensamt, att
önskvärt och hållavarandras områden då detkunde in påDe var en

lagetdistans. Eftersom lärarna ilärartillgänglighet påmycket hög är
och problematisering,starkt betonarvid och dessutom processvana

till fungerande helheter.sinakunde de ämnenväva samman
innebär allmänhet inte någonFolkhögskoleutbildning i Sverige i ex-

självförtroendesyftet elevernafall ocksådettaamination. I att gevar
varieradeKunskapsnivån i igrund för vidare studier.och gruppenen

hög grad.

Slutsatser

självförtroende, denkursen höjde derasflesta elevernaDe attattanser
till fort-och den starkt motiverademöjliggjorde sociala kontakter att

också datorkommunikationenalla eleverstudier. Nästan attsatta anser
mycket bra.med andra studerande fungeradebåde med lärarna och

skepsisgick i projektet med vissLärarlaget Vi inrapporterar: en
slagsdistansstudieforrnen kunde användasoch utgick ifrån ettatt som

folkhögskolan kunde nå påför dem vi på intereservform annatsom
och fanntappade och vår skepsisAllt eftersom visätt. ossmer mer av

och medietsuppfyllda deltagarnas aktivitet möj-själva entusiastiskt av
folkhögskolans pedagogik.utveckla och förnyaligheter vad gäller att

3 18-1129
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Åsa folkhög-distansutbildningutvecklaförFörutsättningarna att
skolans ledningberoende pågoda,slutrapportenbedöms iskola attsom

ellerlärarkollektivetutveckling. Inomdennaunderlättarochstöder
för dennastarkare stödnågotintefinns däremotpersonalbland övrig

verksamhet.
inblandade lärare.krav påmycketställerDistansundervisning stora

folkhögskolepe-förankring imed djuppedagogererfarnabörDe vara
peda-förstarkt intressedrivasde måstesamtidigt ettdagogik, avsom

arbetstid.gällerdetflexiblaocksåmåste närfömyelse. Degogisk vara
behovet.eleverna harundervisardistanslärare närEn

bedömsaktörermedsamarbeteförFörutsättningarna externa som
påhandikapprörelsenfrånframför alltkommersignalergoda. Positiva

nivåer.olika
vanligafinns i deproblemalla deProjektledningen att sommenar

di-finns iocksåkurserfolkhögskolanspåtemastudiemaochprojekt-
fy-närundervisningeni rentSkillnadenstansstudiema. är att ser man
detoch kan ingripa. Itomgångpåbörjargrupparbetesiskt när ett

elever-kontrollsaknar översvårare. Lärarnadettavirtuella ärrummet
motivera-elevernanackdel ärnågonintebehöveroch det omvarana,

kan lärarnakonferenssystemetansvarsfulla. Viaochsjälvständigade,
det kräveruppmuntrande tillrop. Menochförfrågningarvänligasända

hjälp.fåverkligenförsidafrån elevensinitiativlcraft attochdisciplin
på distans.studerarifrån ochsmita närlättareDet attär manuppge

förväntningarkrav ochtydligt klargöraviktigtdetDärför attär
idetKanske kandistanskurs. görashandledare iochmellan elever en

till kon-sigkopplaintervallermed vissakontrakt:etisktform att uppav
meddelanden,delfinns och atttala tarferenserna, attatt avmanom

ele-kontrollerakanlängreinteuppgifter tid Näriålagda etc.göra man
stället bedömaidå måsteklassrummet,ifysiska närvaro manvernas

uppgif-insändaochkonferensernaiprestationer,faktiskaderas genom
ter.

övergripandestudieplanharkursdenna använtI mersomenman
övrigttidsplan. Iochavsnittolikamed kursen,måletbeskriver ger en

distribu-delmomentende olikaförhandledningarochinstruktionerhar
Åsa folkhögskolapåektledningenProjFirstClass-konferensen.viaerats

färdig-detaljerade ochalltföranvändandetpolemikförthar mot aven
demotiveringenmeddistanskurser, attistudiehandledningarskrivna

deltagarin-motverkaoch elev,läraremellandialogenlåsariskerar att
Däremotlärprocessen. ärflexibiliteten iförhindraochflytandet man

varjeramverk förskrivetnågonbehovetlärarlaget sortsienig avom
sedanhandledningadministrativkursen,iavsnitt sorts somstörre en

handledning,konkret nätet.med överfyllas t.ex.kanstegvis
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Några frågorviktiga besvara enligt slutrapporten:äratt

distansutbildning för kortutbildade ochskall påHur sättannat0 re-
finansierassurssvaga

skapa samarbete mellan olika utbildningsanordnare och skapaHur0
flexibelt fåoch nationellt nätverk där kan de studieröppetett vuxna

ochde behöver eller önskar de behöver dem på det denär sätt öns-
kar genomföra dem

distanspedagogik på elevens villkorutvecklarHur ut-0 man en som
vecklar förmågan till analytiskt tänkande

träda denfår de erfarna och duktiga pedagogerna in iHur att0 man
får demIT-värld fortfarande domineras tekniker. Hurav mansom

skoltid till tillgängligaställa från undervisa påsig att attatt varaom
helsteleven behöver dem, dvs. närnär som

LearningMarine Distance

Utbildningscent-Göteborg på Tjörn finnsvästkustenPå ön ettomnorr
Sjöfartsgymnasium. bakgrund deMotdär just ettstartat avmanrum,

ombordanställd delta traditionell utbild-har isvårigheter attman som
ordinariedistansutbildning för fartygensutvecklahar tankar påning att

distansutbildning idag stårform. formerbesättningar tagit De av som
tidentillbringarför dem 50till buds lämpar sig inte procent avsom

utanför Sveriges gränser.

Syfte och uppläggning

läromedelutarbetafått stöd DUKOM går påprojektDet ut attavsom
tillkompetenshöjande utbildningarerbjudateknik för kunnaoch att

kunna erbjuda dennasjöfarten. Syftet ocksåanställda inom är ut-att
kostnadseffektivtför rederiernabildning på sätt.ett

Utbild-handledare påkontakt med sinahar stått iKursdeltagama
kan de hämtanätverk och satellit. På såfartygensvianingscentrum sätt
hjälpfå stöd och sinauppgifter och lösningaroch leverera samt av

många andra har sigdetta projekt liksom ihandledare. I använtman av
fungerat bra. Kommuni-FirstClass och det tycks hakonferenssystemet

uppkopp-har lyckats hållasatellit blir dyrbar,kationen men manper
cirka sekunder.på i genomsnitt 45lingstiderna nere

rederiet Bylock Nordsjö-samarbetade medUtbildningscentrum
studerande rekryteradesrederier.frakt Sveriges Destörstaär ett avsom

ombordanställda. önskemålrederiet och de Företagetssamarbete medi
studietakten avgjordeenskildes synpunkter påmed deni kombination

fungerade enligtSamarbetet med rederietuppläggning.studiernas
mycket bra.slutrapporten
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branschkur-erbjöds antalrederietanställda iutskick till alla ettI ett
kursergymnasiala kurser. Detraditionellakompletterade med somser

MatematikFarligt gods,intresseanmälningamaefter samtvaldes ut Var
multimediadatorer.bärbarafick disponeraDeltagarnadatakurser.tre

kommunikationsutrust-den ordinarieutrustadesfartygenOmbord på
kommunikationengjordespeciell omkopplaremed attningen somen

fartygskommunikation. Un-övriginkräktade påutbildningen inteinom
skeddelandet,spriddadå deltagarnahemmaperiodema, överärder

och modem.via internetkommunikationen
läromedel. Till kursenmultimedialtredanfannsTill datakursema ett

pågrundade sigmaterialnyproduceratgods gjordesFarligt ett ensom
användesmatematikkursenTill nyttaustraliensisk CD-ROM. ett

Även fungeradeochgjordesochläromedel. över nätsvenskt tester prov
utmärktpå sätt.ett

fasta strukturerhårt på behovetmyckettryckerProjektledama av
för-Godautbildningar.dennavidstudiehandledningaroch goda typ av

steg-för-stegkursdokumentation ärmycketochberedelser avnoggrann
kursen hårt,förräddskalloch intevikt att styra anserstörsta varaman

kan tyckasilanddethandledarentillAvståndet görde. att vara ensom
studierna.tillfälligtproblemombord blirsjälvklarhet stopparett som

olikaFirstClass.utgjordes De äm-kommunikationenförBasen av
såväl deltaga-mellankunde skesamtaldärkonferenser,hade sinanena

hadedessa kurserdeltagare. Iolikamellanre/handledare mansom
därför alla,kallades Mässen,mötesplats öppensocialdessutom somen

beskattningsregler tillochutflaggningifråndiskuterade allt nyaman
emellan.ombordanställdasnackvanligt

sked-tillfälle kursstartenvidskeddetill kursernaAntagning ett men
vid års-färdigaberäknaselevernaoch de sistakontinuerligtde vara

degnippsamling,fysisknågoningick inte1997/98. kursenskiftet I men
förkurseni börjantimmarhandledare 2-3 attträffadestuderande aven

uppkopplingar.ochinstruktionerfå prova
erfarenhettidigare ingenhadeinblandade lärarna attDe varaav

teknikenupplevde denSamtliga lärarepå distans.handledare somnya
arbetademöjligheter. Lärarna nästanfull ute-spännande ochbåde av

arbetstid, någotutanför ordinarieochhemmetslutande från som upp-
levdes positivt.

fartygenOmbord påprojekt. använ-dettafungerade väl iIT-stödet
Vid desatellit.viakommunikationFirstClass-konferensdes genom

kommunikationenskeddefrån hemmetarbetadedå deltagarnatillfällen
filertillgängliga ochkonferenserfler störregjordesDåinternet.via

tillstodpersonligochmedMöjligheten e-postöverföras.kunde www
det.önskadeför dembuds som
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del projektet har videoöverföringSom i via internet Så-använts.en
möjligheten till deladeväl ljud arbetsytor fungerade bra, bild-som men

delkvaliteten lämnade övrigt önska. flesta deltagarna hadeDeatten
ingen erfarenhet datorer eller datakommunikation. dettaTrots harav

fungerat mycket bra. Enligt projektledningentekniken beror detta på
och förberedelser. endadetaljerade manualer problemetDetnoggranna

fartyg,satellitkommunikationen på vissa det problemetvar men var
administrativ teknisk Vid den fortsatta utvecklingenän natur.mer av av

utbildning räknar med användadenna nästaatttyp man genera-av av
FirstClass-konferens bas för kommunikationen.tion somav

Resultat och slutsatser

kurserna mycketstuderandes synpunkter på positiva.överlagDe var
riktigt studera "live",studera på distans inteAtt är att ettsom men

tidseffektivt alternativ tycker studerande.mycket bra och Enen annan
vill, i vill det.man får jobba mittnärsäger nattenatt man numan om

svarade elvalätt kontakta handledarenPå frågan det stu-attom var
från detkommentar hemmet intederande och nej. En att varvaren

fartyget det lätt. stackars stude-från inte så Ennågra problem, varmen
från fartyget underkommunikationen har fungeratsuckade interande
kontakta handleda-det lätthela studieperioden". En att attannan sa var

där.finns jämt"Anders nästanren.
mycketför distansstudier bedömsUtvecklingsmöjlighetema som

Utvecklingsmöjlighetemabegränsningar.finnsgoda. Det inga är
och vilja lära.studierna kräver självdisciplinmycket attstora, men
handelsflottande anställda inomProjektledningen ansåg äratt en

finns behov anpassadarbeta med. Detmycket positiv att enavgrupp
yrkeskår.utbildning för denna

goda förberedelsertrycker betydelsenProjektledningen hårt på av
skall beskri-steg-för-steg.kursdokumentation Kursernaoch noggrann

hur ochinformation skall i förvägdetalj ochi testges om provvas
hårt har detfall då kurserna hargenomföras. dekommer I styrtsatt en-

engagerande deltagarna.positivt ochbart upplevts avsom
personligt i anslutning tilldet möjligtOm möteär ettatt arrangera

elever inte kandet. deoch kursavslut bör Förkursstart göra somman
genomförafortsättningenpersonligt kommer idelta i möte attett man

direktkontaktförhoppningsvis viaintroduktion på video och även enen
videokonferens.

länge begränsning.gäller tekniken bandbredden sådetNär är än en
försumbara.för projektdennaövri begränsningarnaI är typ av
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universitetsociologi vid LundsiDistanskurs

läsåret 1996/97Lund anordnades undersociologiska institutionen iVid
Utbildningensociologi.på deltid, l-20-poäng idistansutbildningen

vid institutionenföljas internet.helhet via Ingenkunde i sin närvaro
Studenterna bosattaföljde utbildningen.studenterkrävdes. 26 runtvar

bosatta i Lettland,fanns det studenteri Sverige. Dessutom som varom
Irland.Tyskland ochItalien,Spanien,

Syfte och uppläggning

modeller för di-utveckla strategier ochSyftet med projektet attvar
såväl för reguljär di-framtiden kan användasistansutbildningar, som

formvidareutbildning, iför fort- ochstansutbildning t.ex. av upp-som
dragsutbildningar.

interaktiv infonna-kunde kombineraundersökavilleMan om man
förunderlättaproblembaserad pedagogik förmed s.k.tionsteknologi att

småbamsför-yrkesarbetande,högskolestudier:bedrivaattnya grupper
delta iandra skäl inte kanäldrar eller campus-personer som av

Vistas på insti-rörelsehindrade och människorundervisning, t.ex. som
tutioner.

frånhela SverigeGeografiskt täckte dekursen.deltog istudenter26
bo-svenskardeltogGällivare i Dessutomsöder tillYstad längst i norr.

och Irland.Danmark EnLettland, Italien, Spanien,Tyskland,isatta
obligato-den intekursen,anordnades i börjanträfffysisk varmenav

alla deltog.ifrånrisk och långt
utgångspunkt frånstuderande meddemålKursens att pro-egnavar

och soci-samhälletökad förståelseskulle nåblemforrnuleringar aven
ochbegreppsociologiska teorier,bakgrund meto-ala relationer mot av

sociolo-inblicktill isyftadefyra delkurserförstader. Den att ge enav
sociologinmed de begreppbekantskapoch förstagiskt tänkesätt en

infor-interaktivautbildning i denfick ocksåStudenternaanvänder. en
andra del-under kursens gång. Densedan användesmationsteknik som

användasjälvständigt skulle kunnastuderandetill dekursen syftade att
självaförsocialpsykologiska teoribildningarochsociologiskasig attav

denoch samhälleliga Itolka socialaanalysera ochkunna processer.
socio-såväl kvalitativa kvantitativabehandladesdelkursentredje som

metoder.logiska
hadedelkursen 10 poängomfattandefjärde och ut-Den mest som

skulleutifrån problemforrnuleringarstudenternagångspunkt att egna
delkur-Underoch sociala relationer.samhälletökad förståelse aven

skrivas.motsvarande fem Dennagång skulle poänguppsatsensens
studentenkurslitteratur,innehöll någondelkurs inte utangemensam

litteratursökningar.skulle själv göra
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byggde huvudsakKursen i på kommunikation i skrift. Ett centralt
deltagarna skulle läsa, diskutera och kommenteramoment att övri-var

deltagares och De studerandes placeradesuppsatser påtexter. texterga
internet, på speciella hemsidor för just denna kurs, vilket innebaräven

allt skrivits under kursens gång offentligt- foratt ävensom var perso-
följtinte kursen. specifik förutsättningEn för distansutbildningner som

i utsträckning kommunicerar medöver nät är det skrivnastörreatt man
ordet. öka kunskaperna detAtt gäller kunna formulera sig inär att
skrift de centrala målsättningarna med denna distansutbild-var en av
ning. baserades i hög grad på deDen studerande fortlöpande skulleatt
producera och kontinuerligt få feed-back på vad produce-texter som

såväl lärarna de övriga kursdeltagarna.rats, av som av
pedagogiska tanken, problembaseratDen lärande, vänder på den

traditionella arbetsfördelningen i undervisningen. Studenternas egen
motivation och aktivitet står i Studenterna själva ansvarigaärcentrum.
för kunskapsinhämtningen. formuleraskall problemenDe och själva
söka litteratur för belysa de områden skall studeras. Pro-attupp som
blembaserat ställer heltlärande andra krav på studenternas aktiva med-
verkan kunskapsinhämtande.det gäller lära sig söka informa-Attnär
tion och litteratur ingår centralt inslag i själva pedagogiken. Ettettsom
sådant arbetssätt naturligtvis bra för och livserfamapassar mogna vux-
enstuderande. utbildning kräverDenna betydligt flexiblaretyp av en
kursuppläggning och annorlunda lärarroll.en

innebär naturligtvis inte själva ämneskunskapenDetta skallatt
förlorad. Grundläggande kunskaper och begreppsbildningarteorierom
måste utbildningen tillämpningen kunskaperna bestämsMenge. av
ganska långt de studerande själva. fungerar detta fallLäraren iav mer

handledare traditionell lärare.än ensom en som
Projektet baserades på lärarteam, bestående lektorer dok-ochett av

torander från institutionen. projektansvarige sammankallandeDen var
kursenoch inför i hölls deltogvarje Lärarna imöten.moment ävennytt

förberedande kurser och uppläggning,internat. Kursens på distans och
med problembaserat lärande, gjorde lärarnas feed-back fick ökadatt
betydelse.

Resultat och slutsatser

modell sociologiska institutionen tillämpade tycks ha fungeratDen som
väl. Friheten i tid och framstod särskilt Möjlighetenpositiv.rum som

kunskapsinhämtandet till den tid och plats passadeatt anpassa som en
själv ha haft avgörande inverkan på studierna.uppgavs en

de studerande ansåg de haft bättre kontakt med lä-Majoriteten attav
på Vanlig kurs, därför kommunikationen blevän attrarna en mer per-
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haft kon-hade ocksåstuderandeflestaintensiv. Deoftasonlig och mer
aldrigoch s.k. chat. Trotsstuderande viamed andra atttakt e-post man

med ikändesflera dettycktepersonligen attträffats att enman varsom
ochstuderandes intressedendet iansågDe egetatt ansvarvargrupp.

kurs-erfarenheterhaft positivaocksåhadeflestakontakt. De avatt ta
enligtstudiernaskötaAttadministration ettoch nätet.material över

föreläsningartider ochbehöva följaoch inteschema angavs someget
eftersom jagutmärktmigpassarfördelarkursensen stora somav

heltid.arbetar
villkorstuderandespå detillgängligundervisningenMålet göraatt

minskade maktuppfyllts med råge. Lärarenslärarna,enligthar, även
kontaktaständigt kanstudentenpositivt. Genomocksåupplevdes att

bådeundervisningssituationen. Detförändras ärläraren/handledaren
tidskrävan-kontaktenintensiva ärför läraren. Dennegativtochpositivt

delvisoch kommaintensiv rörabli så attkanKontaktende. t.o.m.
den,nedskall bantahurfundera påbörperifera ting att mannogman

del frågorklarastudenterfå attatt upp ent.ex. grupperna avgenom
kommunikation.inbördesgenom

få deltagarnaviktigtbl.a. detprojektet är attErfarenheter är attav
förut-gemenskap kankännaAttsigkänna vara enatt grupp.ensom
tänkainledningsvisredanviktigtdetDärförlärandet.för attsättning är

mindrestuderande idedelar invid kursstartensåi att mangrupp,
också finns möj-detochvirtuelltträffas ikan attett rum,somgrupper

"rum.besökahelalighet för att gemensammagruppen
enligtstuderande börde rapportenmellanDistansen se som enman

de studeran-kansociologikursproblem. Ibara t.ex.tillgång, inte ett en
studier.jämförandevidguldgruvamiljöerolikades vara en

frågorstudentenspåverkligenharLäraren attstortett svaraansvar
bekräftaviktigttid.rimlig Detviss, är attsynpunkter inomoch enge

e-postmeddelande,fått även48 timmar ettinom att om mansenast man
tänka påocksåbörhelhet. Lärarna attfrågorna i sinpåkaninte svara

tillmotiverae-postmeddelande kanpersonligtuppmuntrande nyaett
för personlig.blifår inteSamtidigtansträngningar. man

detlärarlag.tänka i Närfördeloftadetdistansutbildning attärI en
leamingtekniskt kunnigochintresserad ärfå lärargmppengäller att

bästadetgångermånga sättet.by doing
för någrastudiegångendeltill viss stu-hindradeproblemTekniska

detproblemdessakunde lösaflertalet attutandetderande, storamen
teknik ochprojektetslutsatsstudieresultatet. ärEn attinverkade på av
planeradepå denklistrasnågotbetraktasbörtekniker inte somsom

disku-börutgångspunktemapedagogiskaefterhand. Deiutbildningen
också viktigtstadium. Dettidigt attpå ärmed tekniker ett varateras

följaförkrävsvilken utrustning attinformationmedtidigt ute somom



SOU 1998:84 Kapitel 2 71

studerande bör tidigt undersöka vilkakursen. möjlig-De attuppmanas
studiecentra, bibliotekheter de har följa kursen via de självaatt etc., om

saknar nödvändig utrustning.
viktig erfarenhet detta projekt, liksom många andra,En är attav av

billigare reguljär utbildning. dettadistansutbildning inte Trotsänär
slutrapporten bedriva delen denkommer enligt s.k.störreatt avman

distans fortsättningen.kvällsundervisningen vid institutionen på i

och jämställdhetsperspektiv kan konstaterademokrati-I ett man

studerande kom fram deflera de kvinnliga på sätt sä-ettatt som0 av
tidigare,sig inte ha kunnat görager

skäl nästintill utestängda frånmänniskor olika varit uni-att0 som av
skaffa högskoleutbildning,har haft möjlighet sigversitetet att

hög kräva detgenomföra kurs med kvalitetkan utan attatt en0 man
dator haranvändarna inte varitabsolut senaste ens en egenav -

nödvändig.

MasugnenLärcentrum

utvecklade för projektet CD-ROM-inomMasugnenLärcentrum ramen
olikaoch distanskurser inomstudiehandledningarbaserade ämnesom-

målgrupper.olikaråden för lärcentrumsett

Syfte och uppläggning

för hur di-hitta formerenligt slutrapportensyfteProjektets attvar
kommunalt lärcent-och genomföras iskall utformasstansutbildning ett

flexibelt läran-präglas ochtill deldär verksamheten öppetstor avrum,
redskap.de med modem IT som

lärandebyggde påi projektetolika kurserna ärDe synsättet att en
möjlighetlärande fokus, fården iunderlättas sättsnär attprocess som

ansvarstagande.stimuleras till Lä-ochstudiesituationpåverka sin eget
goda inlämingssituationerblirroll iscensättararens/handledarens att

och stimule-lärandemed denoch kommunikationeni stötta, uppmuntra
kunskapssökande och reflektion.tillra

hardistanskursProjektledningen på Masugnen störreattanser en
skaparalla berördautfall förpositivtförutsättningar ettatt manom

relatio-träff för etableranärträffar. inledandeEnmöjlighet till några att
och draaktuell teknisk utrustningbekanta medsig gemensamt uppner,

träffar under kur-ellergenomförande,riktlinjer för kursens etten par
fungerar mångaträff modell iavslutandegång och är en somensens

genomförts olika platser.projekt påkurser. Träffama har i Masugnens
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har behövt längre mil för delta istuderandeIngen än atttre enresa
träff.

riktade till olika målgrupper. Uppläggning ochdelprojekt sigFem
första delprojekten beskrivs nedan. de övrigaerfarenheter de två Iav
verksamheten kommit igång vid tiden fördelprojekten hade intetre

slutrapporten.

kriminalvårdendistansutbildning inomUtveckling av
industriHandledda studier på

Distanssamverkan med SSVH
Örebronätverk läniLärcentrum norra-

för lärarfortbildningMinilärcentra

kriminalvårdsanstaltenriktade till vidförsta projektet sig intagnaDet
för kvinnor. in-landets enda slutna riksanstalt FörHinseberg, ärsom

studier naturligt begrän-anstalt möjligheterna tillslutenvid ärtagna en
plats, eftersomtill utbud erbjuds påhänvisad detsad. Man är mansom

de grundläggandestudieverksamheten måsteanstalten.kan lämna Iinte
och påmedför studier i övrigaoch detbehoven prioriteras ämnenatt

relayteringsun-hand. Med begränsati andranivåer kommerhögre ett
ekonomiskt hållbartgruppstorlekar detfådet svårtderlag görär att som

samtidigt. Di-alltför månganärundervisning ipå ämnenatt satsa
breddningmöjligheter till flexibilitet,ökadestansutbildning avger

för deutformad studieplanering intagna.och individuelltkursutbud
gymnasialhistoria påstuderade samhällskunskap ochintagnaFem

Öre-vid Högskolan iföretagsekonomistuderade Anivå och intagenen
datorkommunikationsäkerhetsskäl kunde intebro. nät använ-Av över

telefon och videokonferensbrev, fax,projekt. stället hardas detta Ii
använts.

tillpå industri, riktade sigHandledda studierandra projektet,Det
Frövi, Volvo Kompo-företagen AssiDomän Lastvagnaranställda vid

näringslivet finns idagLindesberg.Bofors i Inomoch LIABABnenter
Distansutbildningenkompetensutveckling.behov ävenett stort gerav

lärande medoch effektivttill flexibelthär möjlighet öppet, storaett
arbetsplatsenanställda kan studera påeftersom deför företaget,vinster

de själva väljer.och på tider som
bedrivs kontinuerlig kompe-inblandadede företag varitInom som

under många årklart definierade. hartensutveckling och behoven Deär
företagensgenomfört kurser både imedsamarbetat Masugnen, som

informations-Inställningen till modernlärcentrumslokaler och i egna.
utvecklingsansvariga i dedistansutbildning positiv hosteknik och är tre

företagen.
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Samtliga deltog i delprojektets kurser hade grundläggande da-som
Lokaler ställdes till förfogande och på två företagen funge-torvana. av

de minilärcentra med inhyrd utrustning från Masugnen. Re-rar som
kryteringen till kurserna sköttes helt företagen och styrdes klartav av
definierade behov i verksamheten. Samtliga kursdeltagare fick studera
på arbetstid och de hade möjlighet i hög grad påverka tiden föratt stu-
dierna.

Vid Bofors det två kvinnligaLIAB arbetsledare gickvar som en
kurs Teknologi Fysiska träffari altemeradeA. med nätkommunikation
och studiehandledningen låg på CD-ROM.

manliga arbetsledare vidSex Volvo Lastvagnar Komponenter AB
hade behov fortsättningskurs i Excel för kunna kal-utnyttjaattav en
kylprogrammet arbete.i sitt Distanskommunikationen skedde via
FirstClass-konferens. Deltagarna använde läromedel och dator-ett
kommunicerade med läraren kring problem och uppgifter. Ingen stu-
diehandledning användes. Två närträffar hölls, början.i Envarav en

fördröjning studierna skeddeviss på grund hård arbetsbelastningav av
produktionen, det bara fördelarnai visar på med den ochöppnamen

flexibla formen distansutbildning.av
Vid Frövi det manliga anställdaAssiDomän behövdevar sex som

kompetenshöjning matematik kemi införi och arbetsuppgifter.nya
utformades kombination distans- ochKursen närundervis-som en av

ning. Eftersom för distansutbildning företagetintresset inomär stort
ville chansen distanskommunikation med så mångaattta provaman
medier möjligt. tillhandahöll lokal utrustadesFöretagetsom en som

minilärcentrum med inhyrd frånutrustning Masugnen. Distans-ettsom
kommunikationen genomfördes med hjälp videokonferens, telekon-av
ferens, datorkommunikation och fax.

Resultat och slutsatser

förMålsättningen, utveckla metoder och pedagogik med modematt att
bedriva distansundervisning komplement till närundervis-IT ettsom

iKriminalvârdsprojektet.ning, uppfylldes delvis Kursdeltagama få,var
förtillräckligt många de erfarenheter behövs föratt attgemen som

komma vidare i utvecklingen distansutbildning inom kriminalvår-av
den. avslutade sina distansstudier uppnådde mycketDe intagna som
goda studieresultat.

Anstaltsledningen och berörd personal såg fördelarna med di-
samarbetet fungeradestansutbildning, bra mellan Masugnen, Hinse-

Örebro.bergsanstalten och Högskolan i
för distansutbildning komplement till närundervisningIntresset som

bland de Tele-bildtekniken videokonferens fungera-intagna.stortvar
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tekniskadenfanns det brister iövrigtiförväntan,de storaöver men
telefo-studiegården ochsäkerhetsskäl påsaknasutrustningen. Fax av

omfattning.alltför litenanvändas ikundenen
genomfö-möjlighethaftskulle hade intestuderande insåg attDe att

med denstodgjordeStudiernatraditionellt utkursen på attsätt. manra
Möjlighetenarbetena.och deanstaltstillvaron attofta långa monotona

saknadeiblandfördelstudietakten sågsbestämma stor manmenensom
medisolerade miljön. Mötengrund den män-pånärundervisningen av

ochsaknade kamraterstuderandeviktiga. Deanstaltenutanförniskor är
problem.påmed dediskuteralärare när stötteatt

kriminalvår-säkerhetskraven inomochregelstyrningenhårdaDen
hierarkiska be-Denutvecklingsprocessen.hinder iklaraden utgör

utvecklings-Lokalautvecklingsarbetet.ocksåförsvårarslutsprocessen
lqiminal-regelsystemet inomcentraladetförsvåraskanambitioner av

tid för studier.distansstuderande mycketbehöverVidarevården. egen
klarades påintesituationenoch dentillräckte inteStudielokalema nya

tillfredställandeverksamheten sätt.totalaför denett
detkursernaallagodavarit närhar iErfarenheterna trestort sett av

vid företa-Utvecklingsansvarigapå industri.studierHandleddagäller
ochdistansutbildning intres-medmöjligheternaochfördelarnagen ser

hafthar möj-studerandemetoder Devidareutveckla är stort.attset av
tidensjälvaocharbetsplatsenarbetstid, påstudera på styraattlighet att

utsträckning.i stor
ocharbetsledarestuderandesåvälalla,Frövi sågPå AssiDomän som

tidsef-på distans. Detutbildningenfördelar med ärbaralärare, nästan
hemifrån.eller Dearbetettid påharstuderakanfektivt, när manman

utsträckning.kunde undvikas itill Masugnentidsödande storresorna
ochmotivationdistansstudier kräverkansvårighetEn att mervara

nämndeshinder ärtraditionella studier. Ett attannatäneget somansvar
svårTekniken inteför liten.blirläraren attmedpersonkontakten var

dagliga arbe-dethade frånstuderandededatorvanadenhantera p.g.a.
Teknikendeför dettalite svårarede äldre änhadeMöjligentet. yngre.

där detFirstClassundantagmedeleverna,enligtfungerade bra, varav
problem.hel delen

arbetsbe-bl.a.gällerprojektledningennämndesproblemDe avsom
förför lärarnaTillräcklig tid har inte attlärarna.för avsattslastningen

med företagen.ochmed lärcentrumsamverka
får möj-lärcentraframförhållning såha längremåste attFöretagen

måstedistans. Företagenbehovsanpassade kurser påutvecklalighet att
tillgåfinnsochutrustningteknisklämplig atttill supportockså attse

arbetsplatsen.
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eko-fårför lärcentrum. HurproblemEkonomin ettär stortett man
litendistansutbildning iindividualiseradochmålgmppsrelateradinomi

skala

på linaStuderande

fackliga tjänsteman-deBildningsverksamhet TBVTjänstemännens -
för projektetstudieförbund har inom ut-naorganisationemas ramen-

medlem-för iavsedda dels tjänstemändistanskurser,följandevecklat
ungdomar.fördelssorganisationema,

rockmusikerförMarknadsföring
nivå AFöretagsekonomi
VårdekonomiSkolekonomi och

Småföretagarguiden
PointPresentationstelcnik i Power

uppläggningSyfte och

bl.a.projektetSyftet med var
villkor,ochförutsättningardistansutbildningensläraatt mer om

frontlinjen,utbildningsorganisation isigpositioneraatt ensom
tänkaTBV-organisationen nytt.attatt

närträffar.medveckorunder 10-16genomfördes treDistanskursema
med distansma-kompletterattraditionellt slagStudiematerialet var av

hadeKursernaaktiva påmycket nätet.distansledareochnualer varsom
distansstuderande.totalt 220

fannsCentralt på TBVanordnade kurserna.TBV-avdelningarFem
fem pi-med deSamarbetetansvarig.teknisktochprojektledare enen

varitharavdelningarnapåbra. Mångafungeratharlotavdelningama
Även skri-ochstudiematerialproducentemamedentusiastiska.mycket

intemetabonne-Installationernabra.samarbetetfungeradebenterna av
utlovat.tidbetydligt längredäremot äntogmangen

medkompletteratstudiematerialskrivetbyggde påkurserSamtliga
frågeställning-medhandledarmanualoch/ellerstuderandemanual enen

iladeskonferenserantallösa. Ettproblem öppnaoch att uppar
blev akti-samtidigtigångfå kursernågrabaraEftersomFirstClass. var

AnslagstavlanUndantagetliten.konferensenskildvarjeiviteten var
sjödtillträde.hade DärkursstuderandesamtligaCafét dit oavsettoch

aktivitet.det av
traditionella TBV-ledare frånordinariehandledareFlertalet var

kunskap igrundläggandehaämneskunnigamåste samtkurser. De vara
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ordbehandling. Alla handledare fick heldagsutbildning förgenomgå en
FirstClass och studiematerialet femlära sig innan de fick Deatt starta.

fickförsta handledama också tvåmånaders utbildning påexternen
distans hur arbetar distansledare. anord-Kursen, intesomom man som

heter Fjärran och bygger på John Bååths bokTBV, näramennas av
distansutbildning.Handbok för

Efter hand utlcristalliserades modell för den tid handledamaen som
skulle lägga uppdraget med utgångspunkt i storlek och detpå gruppens

genomsnittlig studerande behöver lägga kursen.antal påtimmar som en
träffar obligatoriska enligt modellen heldag halv-fysiskaTre var -

Träffarna genomfördes studielokaler.dag halvdag. i TBVs Dessa-
hålla fanns uppgifterträffar tvingade de studerande takten. Det attatt

konferenser FirstClass.flesta skickades in i ilösa hela tiden. De öppna
och FirstClass fungerade bra de flesta kurserna.IT-stödet ivia internet
genomförde uppdraget hemifrån.flesta handledama distansdelenDe av

Slutsatser

studiematerialet betydelse för lä-studerande ansåg varitDe att storav
FirstClass-konferensen och deHandledamas aktivitetrandet. över tre

avgörande for studierna varit fram-träffarna har också varitfysiska om
studerade Marknadsföring för rockrnusikergångsrika. Många an-som

med andra studerande viktigaredatorkommunikationensåg änatt var
handledaren.kommunikationen med

datorvana tycktehade dåligt med tid och inteSkolledarna varsom
FirstClass. sjuk-mycket koppla sig på Dedet såinte värt attatt uppvar

mycket aktiva påvårdekonomi däremotsköterskor läste nätetvarsom
handledaraktiviteten FirstClass.uppskattade ocksåoch över

omdömenavanligaste positivaDe var:

studera villRoligt näratt man0
till kurslokalSkönt slippa sigtaatt0

kontakterMånga0 nya

omdömenavanligaste negativaDe var:

konferensemalite aktivitet iFör0
och tjatigtEnsamt0

lågtFör tempo0

kurserna det ungefär 20påbörjade220Av somvarpersoner somca
fullföljde.inte
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pedagogiska modellen användes för första gången iTBVDen av
projekt. har medlemmarna i konsortietdetta Däremot TBV som en av

IT-stöd distansutbildningar.Svenska Distanshögskolan ianvänt

följektledningens viktigaste lärdomar projektetNågra proj an-av varav
de:

låt dem isbrytare.först idén till högsta ledningen ochSälj agera0
distanskonferenser kurs så aktiviteten blirbara fåLägg attper0 upp

större.
och distanspedagogik.handledarna iUtbilda vuxen-

tid blir högt. Därmedpå så kortbör läggasKurserna att tempotupp0
avhoppen färre.blir

helt nödvändig förfungerande administration kursernavälEn ärav0
verksamheten.kvalitén i

nationell strategihögsta ledningen läggerviktigtDet är att upp eno
skall etableras och drivas i TBV-distansutbildningoch plan för hur

organisationen.

frågorexistentiellaBarns

Högskolan Växjö, Sverigessamarbete mellan ipåProjektet bygger ett
för barn och ungdom har utnyttjatsoch Telia. TV-programTelevision

CD-ROM-skivaför utbildningsmaterial påVideo-On-Demand ochför
därproblembaserad kurs,har iMaterialetoch web-sidor. använts en

ochkonferenssystem FirstClass vi-olikabyggt påkommunikationen
bredbandsteknikATM-baseradoch därdeo-bildkonferens prövats.

Syfte och uppläggning

med projektetSyftet var

fallbaserad utbildningproblem- ellertillämpningprövaatt av0 en
distanspedagogikensinom ram

Television gårmed Sverigesdet samverkani att ut-prövaatt0 om
underhållningssyfte och ock-produceras iveckla somprogram som

det gårutbildningssammanhang,använda iså går attsamtatt om
tillgängliga utbild-dessa idigital teknikmed hjälp göra programav

ningssammanhang.
utbildningssammanhang.möjligheterbredbandsteknikens iprövaatt0

projektetför pedagogik. Tilllåg på institutionenför projektetAnsvaret
Medverkande lärareområdet.har kompetens inomknöts de lärare som

för ordinarie tjänstetid.fullgöra arbetet inomfick möjlighet att ramen
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vände till personal arbetar med barn och ungdomsigKursen som
lärare, ungdomsledare m.fl. till föräldrar. delta kursenFör isamt att
krävdes tillgång till multimediadator till internetuppkoppling.samten

byggde skolor deltagare projektet. TeliasProjektet på i Genomsom
förutsättningarnamedverkan korn de tekniska påverka urvaletatt av

och därmed också deltagare. Möjligheten använda bred-skolor attav
grund för kommunikationen begränsade antalet möjli-bandsteknik som

till medverkan från fem skolorskolor. Projektet byggde slut på iga
och kursdeltagare.södra Sverige 25

utgjordesUtgångspunkterna för studierna serie TV-programav en
programledare samtalar med barnungdom, där i 11-13-för barn och en

Övrigt kursplaner, lärare, kur-kursmaterial presentationårsåldem. av-
högskolans hemsida. Underfanns länkade tilluppläggning m.m.sens -

ochkommunikationen mellan högskolans lärarekursens gång sköttes
FirstClass. Teliahuvudsak konferenssystemetkursdeltagarna i via ar-

bredbandstekniken fungera så,projekttiden medbetade under attatt
skulle bli möjliga.mellan lärare och kursdeltagarebildkonferenseratt

försök med bildkonferenser ochdel kundeUnder kursens görassenare
Video-On-Demand.

del projektet inverkade teknis-IT-stödet centralEftersom avvar en
del projektplane-utbildningens organisation. Enka problem på stor av

hamnadeIT-stödet. Därigenomtill utvecklingengick åtringen ut-av
för utbildningenbakgrunden. Förutsättningarnabildningsdelen i att ge

annorlunda gång.förmodligen heltkommer nästaatt vara
förhand.studerandes perspektiv påde givenstrukturKursens var ur

projektledaren harträffar ingick kursen, endastiInga gemensamma
tillfällen schema-någraträffat deltagarna. Däremot gemensammavar

skulle uppkopp-samtliga kursdeltagareavsiktenlagda, då att varavar
tillfällen avsedda fördessahögskolans lärare. Någralade mot varav
handledarna fortlöpandebildkonferenser. övrigt sköttemed Iförsök

med sina respektivekommunikationen grupper.
de skolor deltog.yrkesverksamma vidflesta deltagareDe somvar
ordinarie verksamhetstudier vid sidanMöjligheterna bedrivaatt av

ordentligthaftskolorna. de skolor därvarierade mellan På ettgruppen
fungerade utbildningen bättre.stöd från skolledningen

arbetsfonn.problembaserade arbetet bygger påDet gruppen som
obe-för den enskildeutforma utbildningdet svårtDet ärgör att en som

oberoendet tillskapaoch rumsliga gårroende både tid Det attrum.av
medan tidsmässig anpassningdatorbaserad kommunikation, engenom

innebär dennaden enskilde. Samtidigttill måste göras ar-avgruppen
få hjälp medenskilde har möjlighetbetsfonn den större attatt

dragkraften vid studierna.
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tvågenomfördesochorganiseradesProjektet gruppengrupper,av
medoch TV-grupputbildningsdelenförmedhögskolelärare enansvar

samordnadeProjektledarenTV-program.produktionenför avansvar
Distansutbild-Telia,skolorna,medkontakterallaskötteochgrupperna

skalldelarså mångamed ut-projektm.fl. Iningskommittén ett som
mål ärsamverkaskall motkulturerochvecklas gemensammasom

enligtinvolveradeSamtliga rapportenärcentral.rollprojektledarens
projekt.dettaväl imycketfungeradeektledningenprojattöverens om

sociologi,ochpsykologididaktik,ihögskolelärarefem som ar-De
kvalifikationerinnehållsligahandförstahade iprojektetmedbetade

di-lärande inomproblembaseraterfarenheterbegränsadesamt av
ord-tillbörjanibegränsade sigIT-kunnandestansutbildning. Lärarnas

kommuni-datorbaseradochnätverkKunnandeto.dyl.behandling om
tidläggadärförfick deinitialskedetutvecklat. Isärskiltintekation var

kompetensutveckling.på egen
arbetslag.iarbetade lärarnautbildningen ettplaneringenUnder av

handle-tvåsåarbetslagetdelades attigångkomutbildningenNär upp
skolen-respektivehandfickinnehållslig kompetensolikameddare om

lärarna. EnbådamedverkadeskolornamedkommunikationenVidhet.
slag.olikaproblemtekniskarördekommunikationendel avstor av

högskolanspåplaceradesutveckladesutbildningsmaterialAllt som
Detför kursen.produceratsCD-ROM-skivaochweb-sidor somen

påplaceradesmellanrummed jämnauppdaterasbehövdematerial som
placerades på CD:n.materialtidsbeständigtmedanweb-sidoma, mer

informationochmed vinjetterCD-ROM-skivafickKursdeltagama en
programseri-videoband, därdessutomlärandeproblembaserat samtom

detdärförframvideobanden attochCD-skivan togsinspelad.fannsen
projektet.förtillgängligtskullelT-stödvilketoklartlänge varasomvar

bredbands-streamingteknikpå överbyggerVideo-On-Demand som
tillfällevaltvid frittkursdeltagarnaförmöjlighet attförbindelse gav

innebär iTeknikeninspelade TV-programmen.denågotkunna avse
for-digitalttillöverfördesvideokassettfrånfilmmaterialetkorthet att

hjälpMeddator.iladdades in programvaranoch avmat en
web-sida,viabegäran,skickades pådatom/servernpåStreamworks en

motsvarande togdärdator,deltagarenstillfilm programvarautvalden
Överföringen Teliasgick viaskärmen.påfilmenspeladeochemot upp

filmeninnebärStreaming attbredbandsnät.ATM-baserade serman
ilagringellerladdningtidskrävandeingenförekommerdetdvs.direkt,

överföringshas-snabbadenmedtillsammansDigitaliseringendatorn.
tillsammanskursdeltagarnaförmöjligheter attgodamedgertigheten

ellermedkan,filmmaterial. Gruppernamedarbetahandledarenmed
olikamellanhoppaexakthetmedochsnabbt storhandledaren,utan

fleraellerdelar i ett program.



80 Kapitel 2 SOU 1998:84

slutetMot projektet det möjligt försök med bildkon-göraattav var
ferenser. Bildkonferenser med direktkommunikation bådei rörlig bild
och ljud med stöd bredbandsteknik medger enligt heltrapportenav
andra handledningsmöjligheter tidigare formerän videokonferenserav
gjort.

Resultat och slutsatser

Erfarenheterna det problembaserade arbetssättet goda. För dennaav var
lärande kontakten mellan handledaretyp är och studerandegruppav

särskilt viktig. En svårighet ligger i kommunikationen mellanatt grupp
och handledare blir artificiell, den inte kan ske i både ljudnär ochmer
bild. kontakterNär via ATM-baserad bredbandsteknik etablerades
upplevde de medverkande helt och vida överlägsna möjligheter tillnya
handledning och direktkommunikation.

"Äntligen,lärarkommentarEn kan belysa detta: äntligen fungerade
Video-On-Demand Efter blod, och tårar lyckades vi få ljud ochsvett
bild fungera samtidigt. Samtalet idag blevatt ganska långt, vi ville
inte sluta vi äntligen fått kontakt. fårnär Vi hoppas det blir någonattnu
form fortsättning på distansutbildning med Video-On-Demand förav
tekniken mycket bra komplement. Fortfarandeär finns detett saker

kan bli bättre, ljudet, där alltid få ordent.ex. störs attsom man av man
upprepade gånger.säger En och flimmerfri bildett större ock-par vore

så bra förbättring. Men i ljuset avdagens händelse dessa småären
fläckar strul hänt under året snöflingasamt iannat univer-som som en

Slutet allting gott."gottsum....
Ekonomiskt det omöjligt jämföra insatsernaär ännu inomatt pro-

jektet med motsvarande inom vanlig kurs. huvudsakligaDen delenen
lärartiden gick till utveckling och kompetensutveckling. Undervis-av

ningsinsatsema svarade för blygsam del kostnaderna. Meden av en
fungerande ATM-teknik bör utbildningen enligt slutrapporten kunna

med ekonomi närundervisning.ges samma som
En svårighet för projektet med bibehållenstor säkerhet ochattvar,

störningsrisker, komma från Telias ATM-baseradeutan bredbandsnät
kommundatanäten framoch till skolenhetens lokala nätverk.genom

Även skolornas/kommunnätens publika intemetanslutning vållade pro-
blem. Systemadministrationen skolornapå sköts också på olika påsätt
respektive skolor, vilket det svårt bedöma hurgör installationer ochatt
förändringar kan genomföras på effektivt En och försätt.ett noggrann
varj kommun/skola individuell planering och utrustningsinventering äre
mycket viktig kontakterna skall fungera.om

viktigasteDe slutsatserna projektet enligt slutrapportenär detattav
möjligt tillämpa problembaseratär lärande vid distansutbildningatt och
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möjligtkommunikationATM-baserad attärmed stöddet ge enatt av
enligtocksåProjektet visar rapporten atthandledning.godkvalitativt

verksam-TelevisionsSverigesochUtbildningsradionsmellangränsen
produktion utgörtilltillgång SVTsfriareflytande. Enblikanhet en

möjligtskall blidetpotential".god Förutbildningoch attbildningför
redasekonomiska frågorochetiskaupphovsrättsliga,vissadockmåste

ut.
möjlighetervilkavisatenligtslutligen,har rapporten,Projektet som

aktörerochhögskolanmellansamverkan externautveckladligger i en
slag.olikaav

handledningvidhjälpmedelDatorn som
för in-hemsidaochanvändeMalmölärarhögskolan i e-postVid man

mellanerfarenhetsutbytenoch trehandledningrapportering,formation,
undergrundskollärarprogrammetpåstudenteroch 20lärarutbildare

skolpraktik.

uppläggningochSyfte

erfarenhetsut-förförutsättningarskapa tätaprojektetmedSyftet attvar
handledningoch förbättraintensifieraförskolpraktikenunder attbyten

ochIT-kompetensenutvecklakunskapsuppbyggnad, att ensamtoch
lärarstuderandeochlärarutbildamahossåväldatoranvändningökad

skolor.i regionensoch eleverlärarehossom
inriktningmed motstudiegrupperrekryteradesstudenter tre20 ur

slutetAlla igrundskollärarprogrammet.inom av1-7årskurserna var
kundeochpraktikperiodertidigareerfarenhethadeutbildningen, av

förväntadeskommunikation. Deelektroniskpraktikmedjämföra utan
börjanideskriftligtreflektera än avockså ha att varstörre somvana

de flestaförpraktikperiodenutbildningen ärslutetIutbildningen. av
fördel.vilketganska lång,studerande envar

utveck-ochundervisaretvåbestodLärarlaget tre enpersoner,av
lokalamedsamverkanhade iundervisande lärarnatvålingsledare. De

bedömningochhandledning stu-stöd,förskolhandledare avansvar
assisteradeskolpraktiken. Dessutomunderinsatser en avdenternas

deutbildning. Enoch visstekniskmedtekniker supporthögskolans av
IT-lärartjänsts.k.projekttidenbörjanfick iprojektansvariga omenav

CITU,utbildningen,informationsteknologi iförpå Centrum25 procent
organisationendenutanförkontaktuniversitet. DennaLundsvid egna

resultat.genomförande ochprojektetsförbetydelsefick stor
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Lärarhögskolans ledning stödde projektet och detgeneröst äventogs
i övrigt mycket väl. lärareDe på grundskollärarprogrammetemot som
inte tillhörde ektlagetproj ställde studentgrupper till förfogande.gärna

IT-stödet i projektet bestod bärbara Macintosh-datorer medav e-
postkommunikation och intemetanslutning. Under projekttiden utöka-
des kommunikationen med web-användning, då lärarna skaffadeen av
sig kompetens skapa hemsida. Hon insåg då diskussionsfora påatt att

hemsida inblick för alla medverkande i tankeutbytenastörre änen gav
enbart e-postkommunikation.

Eftersom högskolan endast kunde bekosta tio bärbara datorer till
fickstudenterna de dela på datorerna ochtvå två. begränsadeDet deras

möjlighet kommunicera under den skollediga tiden, då baraatt en
gången hade tillgång till datorn bostaden.i

problem kunde lösasEtt inte under projekttiden skolhand-som var
ledamas medverkan i den elektroniska kommunikationen och reflektio-

kunde delta eftersomDe inte lärarna dei aktuella praktikskolornanen.
vid projektstarten saknade både utrustning och kunskap för ändamålet.

Träffar fysiskmed anordnades lärarhögskolanpå vidnärvaro ett par
tillfällen före skolpraktiken, dels för studenterna utbildning i da-att ge
torkommunikation, dels för föra diskussion vad iakttagelser,att en om
reflektion och bearbetning kunde innebära. Efter halva skolpraktiken
anordnades avstämningsträff med erfarenhetsutbyte kring teknik ochen
pedagogik. Efter skolpraktiken anordnades dels uppföljningsträff,en
dels ochredovisnings- utbildningsträff, då bl.a. tränade atten man an-
vända datom hjälpmedel vid presentation inför auditorium.ettsom

projektetAvsikten med utöka kommunikationen erfaren-ochattvar
hetsbearbetningen mellan lärarna och studenterna mellanävenmen
studenterna under skolpraktiken. förekommerNormalt ingen kontakt
mellan högskolans lärare och studenter under skolpraktiken med un-
dantag för enstaka praktikbesök med lektionsavlyssning och bedöm-

genomfördesning. projektet omfattande handledningI via dator-en
kommunikation. lärarna innebar detta annorlunda ochFör in-störreen

ordinarie lärarutbildning.i aktiva läraren lästeDen ochänsats mest
skrev på i genomsnitt timme dag inkl. lördag och söndagnätet en per
under tio veckor.

Erfarenhetsutbyten och reflektioner kring några undervisningsrelate-
rade fördes börjani via och på hemsidan. På hem-ämnen e-post senare
sidan skapades dels "anslagstavla, dels informationsrum", däretten
lärare studenter kundeoch del varandras presentationer denta av av

praktikskolan, undervisningsplaneringen Inläggen tende-egna av m.m.
rade enligt lärarna inledningsvis beskrivande och relativt ytliga.att vara

påtalade detta vid de digitala handledningstillfällenaLärarna och beto-
nade vikten reflektion och analys. Ibland dialogersig medutspannav
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Efterhandkommentarer. ut-ochinläggkommentarer,inlägg, nytt nya
baraerfarenheter intesinarelateraförmågastudenternas attvecklades

framställ-tilliakttagelseroch ävenupplevelser utantidigaretill egna
facklitteratur.pedagogiskiningar

slutsatserochResultat

handförstainte idettapåslutrapportentrycker i attProjektledningen
det intedebörInformationsteknikenIT-projekt. varasersomettvar

pekarhögskolepedagogiken. I rapportenutvecklamedletmålet attutan
möjligheter.radpåde en

skolpraktikenunderstödfungeradekommunikationElektronisk som
problemolikaframlyftakundeLärarstuderandelärarutbildningen.i

lilladenfråndiskussionenfrigörakundedeochfrågeställningaroch
fåkanviktigtpraktikskola. Det attärsinpåsig ibefann mandekontext

delarintereflektion näroch ävenkommunikation sammaigång man
fysiska rum.

projek-gränsöverskridande. IfungerarkommunikationElektronisk
ochstudieinriktningarmed olikastudenterenkelt sättpå ettmöttestet

vilket ärdialog,ocherfarenhetsutbytentill annarsskildafrån grupper
träffarfysiskaenbartmedtvären"påStruktureromöjligt.ellersvårt

fårinnehålletmedarbetetorganisationmycket attnormalt såkräver
litet utrymme.

skrift-deltagarnasochstimulerar tränarkommunikationElektronisk
ledervilkettankarna,iredabringari sigSkrivandetanalysfönnåga.liga

flerfinnsdetmedvetnavidare attblirStudenternainsikter. omtill nya
till lära-redovisningskriftligvidvanligtbara ärinteläsare, ensomen

noggrannhet,tilldettvingarskrivnadetskall läsaandraEftersomren.
stringens.ocheftertanke

ochläraremellan stu-datorkommunikationenansågStudenterna att
kundeMantillinbördes nytta.storstudenternamellanochdenter var

reflektionerocherfarenheterpedagogiskadel somhemsidanvia ta av
vilketandrahjälpfickMan nyafunderat gavtidigare över.inte avman

särskiltproblem. Detpedagogiskaochtekniskapå varinfallsvinklar
allsinteskolorivardagenfrånerfarenheterdel sompositivt taatt av

kontaktstå ibra närapraktikskolan. Det attdensåg varut egnasom
vidare.kommahjälpochfrågorpå attfåsnabbtlärarlaget,med att svar

nätverk.socialtpraktikdenna störrepraktiktidigaremedJämfört gav
verkstad".skyddadkändespraktikTidigare sommer

positivasjälvförtroende. Det mestökat varDatoranvändandet gav
bostaden. Detfrånkommunicerakundesnabbt varochenkeltatt man

kommuni-ochinformationssökningutnyttjakunnatillgång attstoren
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kation. Det också mycket positivt vara i tiden i datorutveck-attvar
lingens tidevarv.

Elektronisk kommunikation med mindre studentergrupper av ger
läraren insikter i studenternasstörre tänkande och erfarenheter vadän

möjligt i klassbaseradär undervisning med föreläsningar. Isom rap-
framhålls dock detta sannoliktporten inte kanatt minska lärarens insats

i tid. lärarensI tjänsteunderlag måste handledning och inte bara klass-
rumsbaserad undervisning tillgodoräknas. Arbetsbördan blir annars
orimlig.

kommuniceraAtt skriftligt social interaktion.är Lärarnas känne-en
dom studenterna och studenternas varandra inbördes ökar inteom om
bara på kunskapsplanet mänskligt.även Detta iutan sin tur genererar
trygghet och känsla säkerhet kan stimulera till friska initia-en av som
tiv. Under omständigheter kan därför studenternas själv-gynnsamma
kännedom, sociala kompetens och personliga utveckling främjas med
elektronisk kommunikation.

Ett positivt resultat projektet inte bara med framgångär attav man
har lyckats lösa tekniska problem med datorer och harManprogram.

blivit medvetenäven de pedagogiska konsekvenser digitalaom som
har jämfört med fysiska.möten Innehållet kan kontinuerligt relateras

till upplevd verklighet, problematiseras, breddas och fördjupas. Re-en
lationema lärare studenter förändras radikalt. Lärarna behöver allt-
mindre bli givare och studenterna Relationen kan utvecklasmottagare.
till båda ömsesidigt blir dialogpartners,att kunskapssökare och upp-
täckare.

kanLärarna lätt avläsa enskilda studenters prestationer och kursens
förlopp på hemsida. Examination därmed möjlig. Uppgifternaär påen
hemsidan bör problematiserande och utmanande. projektetI blevvara
den "pedagogiska historien" i kursavsnittet synlig. Studenternas och
lärarnas på belyste tydligare itexter nätet vanlig undervisningän vad

förekommit.faktiskt hadesom
Varianter den modell i projektet skulle enligtanväntsav som

slutrapporten kunna bli murbräckor för bryta klassbaseradatt upp en
utbildningsstruktur och skapa flexibla lösningar med t.ex. mentorermer
för mindre studiegrupper. förutsättningEn då löser proble-är att man

med datorutrustning.met
Problemen har enligt slutrapporten varit och delvis beroende av
infrastruktur inte helt har till den snabba utveckling-anpassatsen som
Personalen har tillgång till utrustning flertalet studenter ären. ännumen

så länge hänvisade till högskolans fåtaliga datorsalar. Kompetensut-
vecklingen hos de flesta lärare har inte hållit jämna med teknik-steg
och programvaruutbudet. Den personal banar stigar måstesom nya
själva lära och färdigheter tillsammansträna med studenterna. Utannya
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kunnatprojekt intesannolikt dettaskulleutvecklingsstödsärskilt ge-
nomföras.

dator-ochdistansutbildningpåslutligenpekarProjektledningen att
studier,tilltillgångfler attalltkanvisserligenkommunikation menge

länder harRikaklyftor.ochojämlikhetförriskerfinnsocksådet nya
utvecklade.mindreutvecklade företeknisktfattiga,framförförsteg

väl-mindreframförförstegindivider harochinstitutionerVälbärgade
förearbetstagareochäldreförekvinnor,föreoftabärgade, män yngre

få till-livettidigt iprivilegiumlängeså attarbetslösa. Det ettännuär
snitt.datorkrafttillgång senasteav

musikiDistansundervisning

ochutveckladesmusikundervisningområdetdistansprojekt inomTvå
folkhögskolor iandraoch fyrafolkhögskolaBollnäsgenomfördes på

hadeprojektetmusikhögskola. DetIngesundsmed somsamarbete ena
projek-andrapå Detframträdamusikstuderande attmål träna scen.att

användamusiklärarehosberedskap attutvecklamål mu-atttets envar
förredskap"sequencerprogram" attettoch arrangerasikdatorer som

olikaanvändepedagogik ochflexibelhadeprojektenmusik. Bägge en
praktiskaTV/video,viademonstrationerdistanslärande:förmedier
materialochhandledningdatorstödddiskussioner,ochgruppövningar

självtest.ochsjälvstudierför
musikerarbetaframtideniinriktadestuderande attmot somDe var

musiklärare.och/eller

uppläggningochSyfte

folkhögskole-tillriktade sigberedskap,"Sceniskprojektet,Det ena
gällerdet mötaambitionprofessionell attnärmedoch lärareelever en

samarbeteiaffärs-TV,s.k.viaföreläsninginnehöllpublik. Kursenen
medinkunde kommaKursdeltagamatillfällen.vidmed Teracom, tre

sänd-punkter iVid någradirektsändningen.ikommentarerochfrågor
deltagarna.hosparallelltpraktiska övningar utegenomfördesningarna
projektetsförberedelser viamedperiodföregickssändningVarje enav

tillämpaochdeltagarna prövaförutsattessändningarnaEfterhemsida.
situationer.verkligaimomenten

nybörjarkurs imusiken,ochprojektet, Datornandra mu-Det var en
datorvana.med vissmusikläraretillvände sigsikdatoranvändning som

med lektionerkompletteradesjälvstudier,deltillbestodKursen stor av
med kurs-Kommunikationenvideokonferenser.viadiskussioneroch

såvälskeddeFirstClass-konferens. Därövrigt viaskedde iledningen
problem.kringdiskussionhandledningindividuell gemensammasom
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Syftet bl.a. distanspedagogikenspröva och teknikensatt möjlig-var
heter det gäller musikundervisning.när Genom genomföra två kur-att

med olika innehåll och medium kunde projekten jämföras och på såser
kunskapstillskott det gäller distansundervisningsätt ett när i musik.ge

skulle fyllaKurserna utbildnings- och fortbildningsbehov deett som
enskilda folkhögskolorna inte kunde mot.svara

Projektet Scenisk beredskap anlitade utomstående lärare meden
unik kunskap inom området, ansvarade för utformningen inne-som av

Ävenhållet och kursmaterialet. programledaren hämtades utifrån för att
få professionell kompetens. Kursdeltagama musikstuderande påen var
Bollnäs, Fridhems,Framnäs, Ingesunds och Lunnevads folkhögskolor.

andra projektetDet Datorn och musiken" använde sig relativtav en
enklare teknik och krävde därför mindre inblandning tek-sett externav

nisk expertis. Kursmaterialet dock omfattande och tekniskt ut-var mer
arbetat, bl.a. egenproducerad interaktiv CD-ROM.en

Resultat och slutsatser

pedagogiska tankenDen den normalt tillämpas i dessa folk-var som
högskolors musikundervisning, kunskapsutveckling praktisktgenom
handlande autentiskai miljöer. kursernaBägge hade fast strukturen
och förlopp,tydligt beskriven i studiehandledningar. Kursen iett
Scenisk beredskap hade någoninte examination, medan den andra
kursen hade väldefinierad examination i form slutuppgiften av en som
skulle skickas tidenin. Vid för slutrapporten hade bara lO deltagare fått
slutintyg från den första kursen, medan halva fått sin exami-gruppen
nationsuppgift godkänd i den andra kursen.

Deltagaraktiviteten i båda kurserna mindre vad anordnarnaänvar
hade sig. musiklärarnas kursI materialet iväntat stort settvar
självinstruerande och tillämpningsuppgiftema möjliga genomfö-attvar

på hand. Deltagarna förväntades därutöver komma med frågorra egen
och kommentarer till den frågelådan. förväntning-Dessagemensamma

uppfylldes inte på grund för låg aktivitet.ar av
båda kurserna ingickI obligatoriska träffar 60 minuter varde-tre om

träffar genomfördes delsDessa på distans Via eller videokonfe-TVra.
dels fysiskt på hemorten inom den lokala studiegruppen. TV-rens,

och videokonferenserna fungerade tillsammans med da-programmen
för vissa insändningsuppgifter tidsmässiga hållpunkter.tum I öv-som

rigt kunde de studerande arbeta i sin takt.egen
studerandeDe de hade datorkommunikatio-att stor nyttauppgav av

med lärarna generellt mycket liten datorkommu-sett nyttanen men av
nikationen med andra studerande.
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länkarskullesatellitlärare,s.k.fannsdistansskolornaPå varasom
Enligtdeltagarna.och rapportenutbildningsledningama/läramamellan

satellitlärare.dessagenomföraskunnaprojekten utanskulle inget av
ochpreciseradesuppgifterderasviktigtdet attMan attpoängterar var

prägel.officiellfickdemmedsamarbetetatt en
ochaffärs-TVbestodberedskapSceniskprojektetIT-stödet i av

musikenochDatornkommunikationsmöjligheter. Imedhemsida
ochFirstClass-konferensvideokonferens,instruktionsvideo,användes
förvaldesmedierOlikaCD-ROM-skiva.interaktivegenproduceraden

innehålletsantagandenutifrån natur.dem,jämförakunna t.ex. omatt
kvalitetmed hög närTV-sändningarpålogisktdetansåg att satsaMan

beredskap. Påsceniskkunskaper iochförmedla tränagälldedet att
TV-produktionerfarenhetocksåfolkhögskola fannsBollnäs genomav

slutsatsförfogade Enskolan över.utrustningochmedialinjeden som
dessgrundpåaffärs-TVtilltveksamdockprojektet är avattär manav

personalåtgång.ochförberedelsetidkostnad,
förFirstClass attnaturligtdet prövamusiken attoch"DatomI var

Video-handledaren.tillMIDI-filers.k.viamusikarrangemangskicka
lärandet. Detförnödvändigaupplevdes intekonferensema varsom

dåligblitendenshadedet atteffektiva,konferensemafåsvårt enatt
deltagarnasfrånutgågradde i högrebörEnligttelevision. rapporten

video-eftersomproblemregimässigtDettaoch frågor. är ettaktivitet
samtligapoängteradeostrukturerad. Däremotblikanlättkonferensen

videokonferenser.läraren ihavikten möttdatorkursen attideltagare av
närvarandepersonligtochlevandedessutomupplevdes extraHan som

snabba.mycketdatornviaoch kommentarerhans varatt svargenom
inter-uppfylldes. DenochmyntadespedagogjourhavandeBegreppet

studiehandledningenochmanualenCD-ROM-skivan upp-samtaktiva
användarvänliga.ochbrafattades som

framträdalärarenlåtanärhetskapades attscenkursenI genomen
programleda-professionellaDenTV-sändningama.vidtydligtmycket

och lära-distansskoloma/deltagarnamellanlänkfungerade ensomren
scenkur-hade inteframåt. Däremothandlingenfördeocksåvilketren,

gjordevilketdatorkursen,feed-backmomentinbyggda somsammasen
deltagarna.frånreaktionpåbristkändekursledningen/läraren enatt

i TV-gå indeltagarnafrånmotstånd attdetfanns enettDessutom
videokonfe-mindre imycketmotstånd ärDettaoch avbryta.sändning

ska-börjanfrånredanproducentemaförutsättningunder attrensema,
deltagarna.ochmellan sigdialognaturligenpar

balan-slutrapporten,enligt attkursernabådafrån är,erfarenhetEn
utbild-deEftersomfaktor.viktigfrihetochstyrning ärmellan ensen
detindividuellaskullekurserna mot an-ningsbehov varvarsvarasom

kombineraviktigtocksåflexibel. Det attstudietaktengeläget att varvar
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denna frihet med tydlig struktur i innehållet och vissa tidsmässigaen
hållpunkter och skulle mellan kurs och icke-kursgränsenramar, annars
suddas och kursen riskerade försvinna deni ordinarie tillvaronsut att
göromål.

lätt underskattaDet utvecklingsarbetets krav på energi, tidär ochatt
I trycker på alla inblandade kursled-rapporten att parter,resurser. man

ning, lärare, producenter, deltagare och teknisk personal bör in-vara
volverade från början. Särskilt viktigt det producenter, lärare ochär att
tekniker samarbetar redan vid planeringen.

Fortfarande det så ochIT distansutbildning kräverär att ettnog en-
från intresserade eldsjälar, skriver i hu-Enrapporten.gagemang man

vudanledning till detta det inom de inblandade utbildningsanord-är, att
inte finns reguljär organisation för distansutbildning, denutannama en

får skötas enskilda och frivilliga initiativ.genom
projektledningenI har två motkrafter det gällernoterat närman

distansutbildning folkhögskola. harDe visserligen inte påverkat des-
delprojekt, befarar de kan medföra problem införattsa men man en

utvidgning. det faktumDen folkhögskolor ekonomiskaär attena av
skäl behöver kursdeltagare inackorderade på skolan. andraDenärsom
motlcraften härrör från folkhögskolomas pedagogiska tradition som
bygger på socialpedagogik med det lärandefonn.nära möteten som
Musikundervisningen har dock delvis annorlunda tradition eftersomen
den hög byggeri grad på individuell fárdighetsträning. bordeDen där-
för lättare kunna existera distansform.i

Distansutbildning2.4 i högskolan

2.4.1 Inledning

På 1960-talet fick den svenska akademiska utbildningen delvisen ny
inriktning. Utbildningen började betraktas jämlikhetsskapandeettsom
instrument skulle stimulera, inte bara reflektera utvecklingen isom
samhället. Planeringen den högre utbildningen sågs delav som en av en
allmän samhällspolicy, mål både social och geografisk jämlik-vars var
het. Till de räknades med i planeringen universi-nya grupper som av
tetsutbildningen hörde de vuxenstuderande. linjeI med dessa tanke-nu
gångar påbörjades inom de svenska universiteten försöksverksamheten
med distansutbildning under vårtenninen 1973. Initiativet till verksam-
heten kom från 1968 års utbildningsutredning. Försöksverksamheten,

del förberedelserna inför 1977 års högskolereforrn,som var en av ge-
nomfördes inom samtliga universitet under tidsperioden 1973/74-
l975/76. Efter de experimentåren pennanentades distansutbildning-tre
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utbud. Då hade verksamheten fråni universitetens vuxit 21 kurser ien
hela landet läsåret 1973/74 till 54 kurser under läsåret 1975/76. Mål-

geografisktdefinierades begränsade förvärvsarbetandegruppen som
vuxna.

högskolereformenoch med gjordes distansutbildningen tillI 1977
högskolans verksamhet. valdesintegrerad del Sverige små-Ien av en

för distansutbildning, framför alltskalig modell sågs sättettsom som
yrkesanknyta högskolans utbildningsutbud. Distansutbildningenatt an-

utbildningsform försågs lämplig yrkesverksammavuxna, per-vara en
grund bostadsort, familjeförhållanden eller arbetstiderpåsoner som av

läsa på dagtid vid universitet eller högskolor.inte hade möjligheter att
expanderade snabbt. från regionstyrelsemaVerksamheten I rapporten

från antalet distanskurser ökat till kurser läsåret1983 244t.ex. attanges
1982/83.

genomfördes på utveckling1980-talet satsningI mitten störreenav
högskolan, Distansprojektet viddistansutbildningen inom det s.k.av

medel från Industride-Projektet finansierades medUmeå universitet.
till den regionalpolitiska 0ffensiv"och anknöts star-partementet som

prop. 1984/85: 15.tade med den regionalpolitiska propositioneni och
ökade for1980-talet och början 1990-talet intressetslutetI avav

behov och bättre utbildning och där-den befolkningens av mervuxna
distansutbildning. tillsattes Utredningenför 1991med också intresset

halvt Utredning-följdes och årdistansutbildning. Den ett senare avom
tillvuxenutbildning uppdrag universiteteneffektivare samt ettaven om

högskolansfrågan organisationLinköping utredai Umeå och att om av
första distanskonsortiet bildades 1993distansutbildning. Det genom

och två högskolor.mellan universitetavtal tre
den näringspolitis-informationstekniken har varit aktuell iDen nya

utbildningssammanhangl980-talet.sedan mitten Ika diskussionen av
först Då publicera-informationstekniken på allvar 1994.diskuterades

uteslutande ägnadesför Agendades 2000inom rapport somenramarna
frågan informationsteknik i undervisningen. I rapporten annanom ny

roll den framtida kom-högskolornas och universitetens ibehandlades
vikt lades då vid nyttjandet inompetensutvecklingen och ITstor av

den s.k. IT-kommissionen regeringenhögskolan. år tillsattesSamma av
användning informationsteknologin Sveri-jör främja bred iatt aven

livskvaliteten och öka vårt landsmedel höja internatio-ett attge, som
kompetensut-konkurrenskraft och Stiftelsen för kunskaps- ochnella

medeloch för vissaKK-stiftelsen bildadesveckling somgavs ansvar
användning IT.för främjande bredriksdagen avsatt avav
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Konsortiet för2.4.2 nationell distansutbildning

Syfte och verksamhet

nationella distanskonsortiet bildadesDet i juni 1993 avtal mel-genom
lan universiteten i Linköping, Umeå och Uppsala, högskolan i Växjö
och Kungl. Tekniska högskolan. Sedan oktober ingår Lunds1996 även

Distanskonsortiets huvuduppgift utveckla ochuniversitet. är prövaatt
pedagogiska modeller och tekniska metoder för distansutbildning, att
utveckla nationella distanskurser och eftersträva såväl nationellatt som
internationell samverkan.

konsortiets hittillsvarande verksamhet har utbildningsdeparte-För
sammanlagt miljoner kronor. dessa medel haranvisat 46 Avmentet ca

kronor för utvecklingsarbete för distanskurser ochmiljoner7,5 använts
kronor för genomförande kurser.32,4 miljoner 6 000Drygt stu-ca av

derande har deltagit kurserna. Ungefär arbetsgrupper medi 40 ett par
har deltagit utvecklingsarbete förhundra lärare från olika institutioner i

distanskurser och betydligt antal lärare har medverkat istörreett ge-
kurser.nomförandet av

uttalat särskilda medel för distansutbild-Sedan regeringen 1997 att
skulle utbetalas, utarbetade konsortiestyrelsenlängrening inte mo-en

finansierar verk-dell innebär under 1998 gemensamtatt parternasom
syfte säkerställa verksamheten i avvaktan på DUKOMssamheten. I att

distanskurs-förslag konsortiet och inom sittbeslöt iparterna att var en
till förfogande för konsortie-utbud skulle ställa helårsplatserminst 50

och drift.kurser, bidra till kompetensutveckling, administrationsamt
nationellmodell förDärmed har konsortiet skapat organisationen av

lärosäten samverkar.distansutbildning, där vid sexresurser
under 1998Modellen innebär bl.a. de konsortiekurseratt som ges

reguljära utbud,finansieras och administreras inom varje parts men
samverkan med konsortieparter. Utvecklingsarbetetgenomförs övrigai

efter från arbetsgrup-finansieras konsortiet, ansökanför kurserna av
Parallellt med de administrativabeslut i styrelsen.ochpema genom

distansprofiltydligareförändringarna har policy utarbetats med enen
policyn distansutbildningför konsortiets utbildning. Enligt är ett sam-

tillgänglighetutbildningsformer har flexibilitet,lande begrepp för som
Verksamheten in-och individanpassning nämnare.som gemensamma

huvudsakligen nätbaserad utbildning tillgodoserriktas mot na-en som
för-fortbildning och vidareutbildning behovtionella behov samt avav

specialkom-djupning kunskapsområden där de enskildapå parternas
kompletterar varandra.petens
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de yrkesverk-för konsortiets verksamhetmålgruppenDen ärstörsta
områdenPrioriterade ärsamma.

flervetenskapliga kurser på grundnivå,tematiska,
kurser på grundnivå,naturvetenskapligateknik- och
områden,strategiskalärarfortbildning på

strategiska områden.forskarkurser påochspets-

nätverket förmedlemmar iingår sedan 1996Konsortiepartema som
ofAssociationinom EADTU, EuropeanEuropeanStudyCentres,ESC,

nätverk har konsortiet möj-Via dettaTeaching Universities.Distance
och studiecentra iantal distansuniversitetsamarbeta medligheter ettatt

studerande i andraförkursutbud skallKonsortietsEuropa. öppetvara
skall erbjudasandra länderkursmaterial frånochländer och kurser

genomförandetutvecklingsarbetetstuderande. såvälsvenska I avsom
efter-andra länderoch studerande imed läraresamverkanskallkurser

strävas.
konsortietsdelarmarknadsföring viktigaochInformation är av

studerande kurs-blivandeinformeraSyftet delsverksamhet. är att om
konsortietsinomlärare och administratörerinformeradelsutbudet, att

ochhos myndigheterväcka intresseverksamheten, delsnätverk attom
distansutbildning.nationellmodell förföretag för konsortiets

utvärderingUppföljning och

vidforskargrupputvärderadesverksamhetsårförstaKonsortiets enav
ResultatetCarl Holmberg.ledningunderuniversitetLinköpings av

följande två åren,första året. DeDet1996 ipublicerades rapporten
ledningunderforskareutvärderatshar1996-1997, aven gruppav

Linköpings universitet.vidErasmieThord

övergripande frå-följandebelysautvärderingenmedHuvudsyftet är att
geställningar:

distansutbild-jämfört med tidigaretillförtkonsortietVad harnytt0
ning

produceratshar detkvalitetVilken som0
konsortiethar tillkommitstuderandegrupperVilka genomnya0

yrkesverksamma.kurser deför konsortietsmålgruppen årDen största
fortbildning för lärareallt gällatill framförprofileratsharUtbudet att

ochförfortbildning ingenjörerutbildningsområden, tekniskolikainom
ämnesövergripande utbildningar. Dentematiska,vissatekniker samt



77
92 Kapitel 2 SOU 1998:84

breda kompetensen inom konsortiet har varit förutsättning för dessaen
utvecklingsinsatser.

enkät till ochEn intervjuer med de kursansvariga visar de kurseratt
framgångsrikaVarit vad gäller andelen examinerade demest ärsom

Ävenexplicit till yrkesverksamma.sig kurseri sigvänt väntsom som
till allmänheten har de yrkesverksamma varit aktiva andraän stu-mer
derande.

Flertalet de genomförda kurserna har varit ganska traditionellaav
vad gäller distanspedagogik och utnyttjande distansteknik. Till över-av
vägande består kursuppläggendel i har haft antal samlingaratt ettman
på lärosätet med komprimerade föreläsningar kompletterade med instu-
deringsmaterial. några kurser har dock tillI gått användaöver attman
den informationstekniken. Inblandade lärare generellt attnya anser man
kunnat föra bättre diskussion med och handledning de studenteren av

haft tillgång till e-post.som
roll kursutvecklingenKonsortiets i har enligt de kursansvariga

främst bistå med ekonomiskabestått i någraatt attresurser, men uppger
också fått fram idéer via konsortiet. flesta kursernaDe attman anser

skulle ha kunnat genomföras inte ekonomiskt stödinte givits. Kon-om
det möjligt elektroniskasortiet har gjort utnyttja konferenssys-även att

föraDärigenom har kunnat utvecklingsdiskussioner medtem. man re-
för de andra lärosätena.presentanter

likhet denUtvärderingsgmppen i med utvärderadeanser, grupp som
fullföljtdet första året, konsortiet i har syftet med verksamhe-stortatt

har tvekan bidragit till studeran-Konsortietten. utan att nya grupper av
de fått den högskoleutbildning skulle varit utesluten distan-utansom
sundervisning. utvärderarna konsortiet i alltför litenDäremot attanser
utsträckning har arbetat med den pedagogiska förnyelse distansut-som
bildning kräver. ärenden behandlats styrelsen har huvud-De isom av

och tekniska frågor. Erfarenheter och kunskapersak ekonomiskarört
har utsträckning systematiserats och/eller implementerats i hög-i ringa
skoleverksamheten. Konsortiet borde vidare aktivt för attagera mer
sprida kunskap distansutbildningens möjligheter.om

Svenska Distanshögskolan2.4.3

Distanshögskolan konsortiumSvenska består högskolornaär ett som av
Örebro,i Gävle-Sandviken, Karlskrona/Ronneby och Mitthögskolan,

och Utbildningsradion. erhöll miljonerTBV Konsortiet 1995 15samt
kronor för verksamhet. främst prioriteradessin De IT-ämnen som var
området och Europakunskap. planerna ingick också skulleI att man

möjligheterna till samarbete med University England.Open ipröva
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utvecklades grundläggande utbildningför konsortietInom enramen
målgruppsanpassade på-IT-området, Grundkurs Sp,ITinom samt

vårdpersonal ochför yrkesverksamma lärare,byggnadskurser ITom
programmeringskursutvecklades i JAVA 5Vidareingenjörer. omen

Europakunskap, Whatämnesområdetgrundkurs inompoäng samt en
distansutbildning,Alla kurserna IT-poäng.Europe 20 gavs som

och Europa-kursen påprogrammeringskursenkvartsfart,kursen på
kursen Europakun-hösten 1996. isamtidig kursstart Förhalvfart med

från Univer-engelskspråkig kurslitteratur Opentrycktskap användes
kompletterande svensk litteratur.medkombinationsity i

utveckla kur-huvudsakliga uppgift i konsortietHögskolomas attvar
hög-ansvarade, samarbete mediför examination. TBVoch svarasen

och utbildningUtbildningsradion, för rekryteringskolorna och av
marknadsfö-konferensstiukturkursemasdesignhandledama, samtav

svarade vidare förUtbildningsradionuppdragsutbildningen.ring av
med högskolor-kursinnehåll tillsammansutvecklingprojektledning, av

kurslitteratur och CD-ochradio- TV-program,produktionsamt avna,
ROM.

uppdrag kontinuerligtfick iStrömbergBohlin ut-Företaget att
erfarenheterna IT-konsortiet,arbetet inomkursutbudet,värdera ettav

tilldelade ekonomiskaanvändningenarbetssätt,baserat samtresurserav
för distansut-kursmaterialkurser ochutvecklingerfarenheterna avav
höstterminenfrån projektetsanvändningmed ITbildning start t.o.m.av

1997.
studerande vidprojektperioden två kategorierfanns underDet av

högskolekurs måstelästeDistanshögskolan. DeSvenska öppenensom
för högskolestudier. Yr-behörighetgrundläggandeföruppfylla kraven

uppdragsutbildningavgiftsfinansieraddeltog ikesverksamma ensom
uppfylla någrabehövde intearbetsgivarenbetalasbeställs och avsom

periodenhade underDistanshögskolanförkunskapskrav.formella
studerande.sammanlagt 4503höstterminen 19971996höstterminen -

kommunikationsjälvstudier medbedrevsDistanskursema som
och handledarestuderandestuderande, mellanstuderande ochmellan

FirstClass.konferenssystemethandledamade olikamellansamt genom
kompletterad med laborationer,ingick, öv-Traditionell kurslitteratur

konferenssystemet ikursmaterial, hämtades ioch ytterligareningar som
studeran-och CD-ROM. Demed radio- och TV-programkombination

vid kursstart och gånggångunder kursen,de träffades två gånger enen
för-sändestentamenstillfället. Radioprogrammenföre det förstastrax

studerandes dator viadirekt till densändningstiderordinariepåutom
web-sidor.URs

studiecentra.fungeradei landetlokalavdelningarTBVs runt somom
studerande varderastudiegrupper 25delades in iKursdeltagarna om ca
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med handledare för varje handledaruppgiftenI ingick fun-atten grupp.
bollplank och faktaförmedlare.änmentorgera som mer som ren

Handledarrollen utvecklades olika de olikai kurserna beroende hurpå
aktiva de studerande själva vilka kunskaper de hade Svenskavar, m.m.

utveckladeDistanshögskolan pedagogik och metodik med ut-en ny
gångspunkt beprövade metoder, studiecirkelni form ocht.ex. som me-

medtod i kombination användning modem informationsteknik.av
Könsfördelningen bland de studerande relativt ochjämn majo-var

utbildningsbakgrund,riteten hade hög 70 hade erfarenhetprocentca av
deakademiska studier. Mer 80 studerande förvärvsarbe-än procent av

flesta starkaste skäl tilltade på heltid. studierna deDe attangav som
behövde kunskaperna för bättre klara nuvarande arbete ellersittatt

arbetsuppgifter.kommande Majoriteten hade tillgång till egen person-
flestadator och de hade relativt god datorvana. Enkätresultaten visade

den fördelen med studieformen ansågs flexibiliteten,störstaatt vara
dvs. kan studera och vill. Majoriteten ansåg ocksånäratt var manman

studieformen lika eller effektiv andra fonner. flestaDeär änatt mer
studerande tillgången till handledning varit tillfredsställandeattuppgav

vanligaste för de studerande få återkopplingi kurserna. Det sättet att
från handledaren från kurskamrater datakonferen-dock inte iutanvar

serna.
Svenska Distanshögskolan har beslutat hela kurs-Konsortiet att ge
ämnesområdet på distansutbudet inom IT, Java-programmering,utom

kvartsfart läsåret 1998/99.uppdragsutbildning på under Di-ävensom
anhållit medel för högskoleplatserstanshögskolan har vidare mot-om

svarande helårsplatser för 1999. Enligt ansökan finns500 75 procentca
utbildningsområdet naturvetenskap ochde planerade kurserna inomav

teknik.

konsortietVästsvenska2.4.4

Syfte verksamhetoch

för distansutbildning bildadesVästsvenska konsortiet i juni 1994 av
högskolorna Karlstad, Skövde ochGöteborgs universitet i Borås,samt

Syftet frågaTrollhättan/Uddevalla. samverka i planering,är att ut-om
genomförande distansutbildningar högskolenivå,veckling och påav

vad gäller information kring och utvärdering utbildningen.samt av
skall verka för ökad lärarkompetens på detta områ-Konsortiet även en

anvisade fem kronor tillde. Utbildningsdepartementet 1996 miljoner
verksamhet.konsortiets
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Under 1996 och 1997 utvecklades och genomfördes kurser18 med
totalt 540 platser. Deltagarna kom från hela Västsverige. Kurserna
marknadsfördes särskilda trycksaker i Sverige. Konsorti-västragenom

har årlig distanskonferens i skilda ytterli-et arrangerat ämnen samten
antal seminarier 1995-1997.ettgare

kurserDe genomfördes Miljövetenskap 5 Kvalitetpoäng,som var
lO Juridisk översiktskurs 10 Infonnationssökningpoäng, viapoäng,
internet 10 kontinuitetEuropa i och förändring,poäng 5samt Ipoäng.
Juridisk översiktskurs och Kvalitet användes telebildtekniken detsom
enda kommunikationsmediet. kursernaI Miljövetenskap och Europa i
kontinuitet och förändring kombinerades telebildtekniken med någon
form konferenssystem. InfonnationssökningKursen i byggde heltav
och hållet på datakommunikation.

uppdragen frånI Västsvenska konsortiet till medlemmarna att ut-
veckla kurser ingick viktig förutsättning kurserna skulleattsom en er-
bjudas fler gånger den högskola fick uppdraget. innebärDet attav som

de kurserna kommer18 erbjudas fler gånger inommerparten attav ra-
för högskolornas reguljära utbud.men

Ett nätverk intressenter i Västsverige har byggts Nätverketav upp.
består dels universitetslärare, dels för regionensrepresentanterav av
lärcentra, medlemmarnas dataråd och andra intresserade lärare samt
kommunal bibliotekspersonal. Konsortiets styrelse det finnsattanser
behov plattfonn för dialoger mellan högskolan och kommunalaav en
lärcentra. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med kon-
sortiet projekt går på bygga tio lärcentra istartat ett ut attsom upp nya
regionen. lärcentra, tillsammansDessa med befintliga fungerande lär-

kommer samverkani med Västsvenska konsortiet utvecklacentra, att
distansutbildningsutbudet.

Uppföljning och utvärdering

Västsvenska distanskonsortiets verksamhet under 1996 och har1997
utvärderats EmmothJana vid Institutionen för pedagogik på Göte-av
borgs universitet. Utvärderingen har publicerats i april 1998 i rapporten

förStrategier utvecklingsarbete distansutbildning.inom
Liksom de flestai kurser för deltog fler kvinnor iän mänvuxna

konsortiets utbud. Medelåldern också jämförbar med de flesta lik-var
nande kurser, 37 år.ca

Flera lärarna ansåg telebild fungerade både pedagogiskt ochattav
tekniskt förväntat, falli vissa de ändå tveksamma tillsett som men var

använda mediet vid kursomgång. Mediet låser kursen vid lär-nästaatt
ibland fungerar bra, ibland mindre bra. Dessutom uteslutscentra som

de vill studera, inte har möjlighet åka långtså deattsom men som

4 18-1129
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ocksåliggerKostnadernaundervisningen.delta iförskulle behöva att
telebildsändningar.förhögt

huvud-telebildkommunikationenansågstudenternaMånga attav
ändåhälftenenvägskommunikation. Mer attänsakligen uppgavvar en

sighadeintesändningarna. De yttratisiggångde någon yttrat som
tillfredsställande. vissaIfungeradeinteteknikendärföroftaavstod att

aktivitetertill andradå änanvändas,telebild kanmenade defall att men
examination.ochintroduktiongruppredovisningar,föreläsningar, t.ex.

Till delärcentra.träffar påschemalagdaingickkursernaflestadeI
hörde diskussionerkursträffamapåaktiviteternauppskattademest

eller lärare. Det öns-kurskamraterandramedkursinnehålletkring man
diskussioner.ochstudieuppgifteruppföljningkade sig avav varmer

andramedkontakthadedestuderandedehälften attMer än uppgavav
detkursernågraträffarna, ischemalagdadestudiekamrater utöver var

fler.betydligt
dethållahade svårtlärarna attansågkurservissa att manI man

förkunska-bristandeorsakhögskolemässighet. Enförkallaribland var
för-alla in, ävensökande inteantalet togsstortEftersom omvarper.

utvärderarenenligtkanMantillräckliga.ibland intekunskapema var
dis-reflekterandetill frånvarokopplatproblemetockså attanta avvar

minstinteviktigadiskussioner ärstudenterna. Dessamedkussioner
högskolestudi-vidintestudenterna ärmångatanke påmed vanaatt av

medihophängdeuppmärksammadelärarnaproblemEtt annat somer.
Dåmycket.skriverstudenternapåbyggerdistansutbildningen attatt

iuttrycka sighar svårtstuderande attför deproblemdetuppstår som
skrift.

ämnesspecialisterlärareakademiska ärpåpekarUtvärderaren att
lärarleddadengenomföraochplanerapåinriktadeoftast attoch mer

stude-vägleda deochunderlättapåundervisningenfönnedlande än att
ochplaneralärarnaspåverkar sätt attsjälvstudier. Dettarandes genom-

vill arbetade läraredet viktigtDärför attdistanskurser. ärföra som
bådekringutbildningsystematiskfårocksådistansutbildningmed mer

under höstenanordnadekonsortietVästsvenskateknik.ochmetodik
1998under höstenkommerDistanspedagogik ochigrundkurs1997 en

medinriktningmedkursytterligareanordna mermensammaatt en
innehåll.specifikt
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2.4.5 Distansutbildningens förankring på universitet
och högskolor hösten 1997

Inom för DUKOMs utredningsarbete har kartläggning gjortsramen en
omfattningen och organisationen distansutbildningen inom hög-av av

skolor och universitet. Kartläggningen bygger på enkätundersökningen
och uppgifterna hösten högskoleenheter1997. 34 har uppgivit attavser
de anordnat tio helårsstudieplatser eller i någon eller några distans-mer
former och det framför allt dessa enheter redovisas här.är som

enheterAv 18 med distansutbildning omfattande 100 helårsplatser
eller har endast tio redovisat någon form övergripande organi-mer av

försation distansutbildningsfrågor.
samtliga svarande enheter harAv nio deangivit har särskildatt en

enhet arbetar övergripande med utveckling informations- ochsom av
kommunikationsteknik ICT i utbildningen. Ytterligare fem planerar

organisera detta arbete och utreder formerna, eller har någon formatt
produktionsenhet där visst utvecklingsarbete utförs.av

de enheter harAv 34 uppgivit de har distansutbildning harattsom
endast utarbetad och aktuell policy för verksamheten. Dessasex en mer

plus de håller på med utarbetande policy, har allasex, sex som av -
med undantag högskolan Skövdei tvåhundra årsstudieplat-änav mer-

distans.påser
uppgivna antalet helårsstudieplatserDet på distans uppgick till un-

gefär 6 800. Om det i distansstuderan-genomsnitt gårantar att treman
de på studieplats, skullevarje det i Sverige under hösten fun-1997 ha

högskolestuderandenits 20 000 i olika distansstudieformer.ca
Enkätsvaren vid handen femton universitet och högskolor in-attger

form konsortiumgår i någon eller projektgrupp för samverkan mel-av
lan olika högskoleenheter. Inte återfinns alla de enheteroväntat som
har den utvecklade och omfattande distansutbildningen dennaimest
STU-PP-

2.4.6 SCBs uppgifter distansstudenter läsåretom
1996/97

Ovanstående kartläggning kan jämföras med statistikSCBs regist-över
rerade studenter studerade distansl på läsåret 1996/97. Distansut-som
bildning definierades "distributionsform för kurs med i särskil-som en
da former utvecklade kontakter mellan lärare och studerande och med i
normalfallet fåtal undervisningstillfallen".ettj gemensamma

l riket totalt redovisadesI 28 419 distansstudenter. Därav 18 609var
studenter kvinnor. högskolor inklusive29 högskoleutbildningen på
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Flestläsåret.underdistansstuderande100redovisadeGotland änmer
universi-Uppsalamed 734,5universitetUmeåhadedistansstuderande

studenter.med 6753Mitthögskolanoch676med 3tet

tvåpåorganisationDistansutbildningens2.4.7

universitettvåochhögskolor

KalmariHögskolanvidoch ITdistansutbildningförEnheten -
EDIT

olikapåverkarcentralforvaltning, sätthögskolansingår iEDIT, som
råd-ochutbildningprojekt,distansutbildningutvecklingför genomav

IT-projekt.driverinstitutionerhögskolans ävenFleragivning. egnaav
ochutbildningin att stu-sändasåväl takunna ut geSyftet är att som

högskolansFleradistansarbete.tillmöjligheterläramaochdenterna av
ekt.IT-projdessutomdriverinstitutioner egna

distanstekniker:högskolanhar använt trefyra årendeUnder senaste

studietiden.underlånaskursinnehållmed utdatorerPortabla som
på internet.baseradeheltKurser

videokonferens.viaKurser

tekni-integrationgårdistansutbildningen mot avUtvecklingen enav
stude-och demålgruppkursnivå,karaktär,påberoendekerna ämnets

systemomgivning.randes
byggtshardistanspåarbeteochundervisningförstudiomodernEn

ochtill 20på poängpoängkursergenomförsDärifrån upp-uppupp.
miljöledning.ochpresentationsteknikspråk,bl.a.idragsutbildning
kompletterasochvideokonferenskringuppbyggdAnläggningen är

datorkommunikation. Lära-tillmöjligheterandraochmed internet
ochvideobildmaterial samtolikaanvändakan typerren/föreläsaren av

högskolansförmöjligheterocksåStudionwhiteboard.elektronisk ger
kanForskareomvärlden.frånkunskaperinoch lärarestudenter att ta

barautomlands inte nätetöverochSverigekollegor imedkontakthålla
ljud.ochbildiocksåutan

Hultsfred,idistanscenterkommunalamedsamarbetarHögskolan
video-harOskarshamn, typochVästervikVimmerby, avsammasom
15-talhar1997-1998Under ettKalmar.den ikonferensutrustning som

vi-Erfarenheternasamarbete.dettaförinomgenomförtskurser ramen
stude-förbl.a.brafungerarvideokonferenstekniken grupper avattsar

Än kombinationtekniken iblirkraftfullstudievana.rande storutan mer
internet.viakommunikationochdatorermed
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har sedan höstenEDIT 1995 genomfört antal utvecklingsprojektett
olika slag, alla med inriktning pedagogik. dussin studenterEttmotav

eller utexaminerade studenter, främst från förProgrammet Mediepro-
duktion har varit engagerade i verksamheten.

medeltiden SkolprojektMöt svensk medeltid innehål-är ett om som
ler 350 www-sidor riktade till grundskolan. Projektet, drivs till-som

med Kalmar läns och Telia Läromediefond, ärsammans museum
kopplat till KalmarCD:n 1397. CD:n avsedd för skolbruk. Denär är
baserad på datarekonstruktion det medeltida Kalmar slott, med etten av

antal objekt, och faktainteriörer i bild och ljud.större text,
Andra exempel Ottenbyfågelstation, framtagning Telias intro-är av

duktionsmaterial1nternet@Sch00l, pilotkursen för EU-projektet Euro-
m.fl.Schoolnetpean

syftar också till skapa IT-plattform förEDIT regionenatt en genom
förmedla sysselsättning för de ungdomar utbildar sig inomatt som me-

diesektom ochi länet på högskolan. Kontakterna med näringslivet i
regionen därför täta.är

IT@Kalmar län samarbetsprojekt mellan Högskolan och KK-är ett
stiftelsen går på på intresseväckande olikasättut att ett presenterasom

för länets företagare,IT-relaterade främst i små och medelstoraämnen
företag. använderprojektet sig seminarier, turnéer, nyhets-I man av

tidning,brev, elektronisk rådgivning Flera verksamhetsområdenm.m.
högskolan engagerade i detta projekt pågårinom i år.är tresom

vidFort, vidare- och distansutbildning Lunds universitet

har beslutat fort- och vidareutbildning skallLunds universitet att vara
flexibla distributionsformerområde och skall utveck-prioriterat attett

bl.a. arbetsgrupp ochlas. led i denna satsning har sekre-Som ett etten
för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning tillsattstariat

för och förstastöd service åt institutionerna. Som åtgärd haratt ge
formulerat policy och för verksamheten.anvisningargruppen

Enligt policyn råder det inte något motsatsförhållande mellan fort-
bildning och vidareutbildning å sidan och forskning och grundut-ena
bildning medå den andra. omvärlden universitetetMötet ettser som
medel öka kompetens och praktikgenererad kunskap. Omvärldenatt
skall ha tydlig till kan tillingång universitetet, vända sigen som man

vilken skall anlita. flexibilitet skallinte institution Storvetom man man
känneteckna verksamheten och användandet modern informations-av
teknik och distansformer bör prioriteras. Arbetsgruppen också attanser
arbetet med fortbildning och vidareutbildning bör kunna stimulera till
förnyelse arbetsfonnema och distributionsformema i grundutbild-av
ningen.
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verksamhets-klarinstitution habör varjeanvisningarnaEnligt en
hur kontaktenoch visionerför-mål och strategierplan med även om -

önskemålen vadbehoven ochvadbör ske och påomvärldenmed sätt
enligt arbets-skall Dettavidareutbildningoch ärgäller fort- mötas.

univer-klara de utmaningarför kunnaförutsättning att somgruppen en
ochde åren. Fort-kommerinstitutionerna närmasteoch mötasitetet att

tjänstgöringsskyl-lärarnasnormalfallet ingå iskall ividareutbildning
dighet.

TUutbildningen C1informationsteknikför iCentrum

uppgifthar tillCITU att

andraochinstitutionerlärare,universitetetsstimuleraochstödja0
utbildningen,ianvändningen ITi avorgan

datorkompetens,utvecklar sinstudenternamedverka till att0
gällervad ITutvecklingeninternationellaochnationelladenbevaka

utbildningen,i
inom IT-utbildningsinsatserochkartläggningargenomföra m.m.0

området,
och ambi-hög kompetensharuniversitetetförverkaövrigti att en0

utbildningen.iutnyttj andet ITgällerdettionsnivå när av

alla verk-datoranvändning förgrundkompetens iskall bl.a.CITU ge en
peda-utvecklingen ITskallSpecielltuniversitetet.inom somavsamma

ocksåskallCITUoch stimuleras. utgörastödjas etthjälpmedelgogiskt
Alla kanmindre institutioner.framför alltför t.ex.litet resurscentrum

CD-färglaser,multimedia-maskiner,video-studio,hainte scanner,
utrustning.sådanfå användakanPå CITUROM-brännare etc. man

studiecentraLokala

kursermedförsöksverksamhetharuniversitetLunds startat somen
kursdeltagarnakanstudiecentradessaPåstudiecentra.till lokalasänds

video-följamöjlighetmed datoreroch hjälptill attfå tillgång samt ev.
undervisningdelupplagda. Enkursernaberoende på hursändningar är

högskolaMalmöstudiecentra.till dessaförlagdocksåkommer att vara
försöksverksamhet.dennadelta iinbjuditsocksåhar att

vid studi-försöksverksamheten kursergäller1998höstterminenFör
Ängelholm. omfat-kursernaflestaDeYstad ochLandskrona,iecentra

11-20-påockså några kurserfinnsdetfem eller tio poäng,tar men
tilltiopoängskurserbjuder ocksåLunds universitetpoängsnivå. en

Studie-lokalaUtbildning viaIT-baseradförOüätverksgruppenNITUS
centra.
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Samverkan

förI Konsortiet nationell distansutbildning samverkar Lunds universitet
med universiteten i Linköping, Lund och Uppsala Högskolan isamt
Växjö och Kungliga Tekniska Högskolan. Universitet samverkar vidare
med universitet i och KanadaUSA och deltar i olika EU-projekt.

Distansutbildning Umeåvid universitet

Umeå haruniversitet 30 års erfarenhet distansutbildning. Univer-ca av
sitetet har policy tydligti sin markerat den s.k. tredje uppgiften, som
innebär utveckla samspel med kommuner och andraatt ett avnämare

det gäller forskning och utbildning. förverkligaFör bl.a. målennär iatt
distanspolicyn har universitetet inrättat två enheter med särskilda upp-
drag utveckla utbildningsformer och kontakter: Centrum föratt externa
utbildningsteknik, respektive Enheten för utbildningsservice,extern
Univex.

Centrum för utbildningsteknik harC U1 det övergripande och sam-
ordnande för universitetets satsningaransvaret att ut-gemensamma
veckla användandet modem informationsteknik inom olika utbild-av
ningsforrner.

skallCUT

och stödja studerande,stimulera lärare och forskare använda IT iatt0
utbildningen,

och stödja forskninginitiera och kunskapsutveckling använd-o om
utbildning,ningen iITav

kontakteruniversitets i och forsknings- och utvecklings-0 vara resurs
projekt i samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom
området i utbildning.IT

Distansuniversitetet projekt inom beskrivsUnivexär ett som som en
mobilisering alla goda krafter och inom Umeå universitet,av resurser

skall stärka universitetets distansproñl och bidra tillsammantagnasom
fullgöra universitetets tredje uppgift erbjuda flexiblaatt att ut-genom

bildningsfonner för fortgående utbildning.

Distansuniversitetet skall arbeta med distansutbildning med avseende
på

strategisk utveckling,
övergripande planering,

information och marknadsföring,gemensam
nationell och internationell samverkan,
inom distansutbildningsområdet.
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förinstitutionerochfakultetermedskesamarbeteskallprojektetInom ett
förverkaefterfrågan,ochbehovtillgodoserutbudåstadkomma ettatt som

ochkvalitetuppmärksammautbudetistabilitetoch samtlångsiktighet
distansutbildningsutbudet.ikvalitetssäkring

distansutbildningkategoriermedarbetaruniversitet treUmeå av

rekrytering.internationellnationell ochharkategorinförstaDen
studerandemellanstuderande,ochlärare samtmellanAvstånden

IT-stöddberoendegenomförandetoch ärstuderande,och är stort av
Individuella ochfysiskaförersättning möten.kommunikation som

där-kursutvecklingsarbetet ärochmöjligaskallstudierflexibla vara
motiveraföreftersträvasmåste attVolymresurskrävande.för mer

utvecklingskostnadema.
distribueradmedarbetaruniversitet ärUmeåkategoriEn somannan
kursgenom-därregionen,ifrämstrekryteringmedutbildning norra
studerande-förankradelokaltförplanerashandförstaförandet i

förfysiskasåvälför mötenorganiseraskan somKursernagrupper.
variera,kanutbildningförkommunikation. Formema menIT-stödd

utanförundervisningförde organiserasärdet attgemensamma
campus.

huvudsak inominationell rekrytering,harkategorintredje menDen
deltid ochpågenomförsStudiernaregionen. samman-den norra

lära-mellankommunikationendärUmeå,förlagda tillkomstema är
IT-stödd kom-fysiska möten.skerfrämststuderandeoch genomre

dessakompletteradock möten.kanmunikation

utvecklingStrategisk

utveckling-förorganisatorisktskall utgöraDistansuniversitetet ett nav
samordnarollendenoch iuniversitetUmeåviddistansutbildningaven

di-universitetetsstärkaföråtgärderföreslå attinsatserolika samt
distanskurserutbudetharårUnderstansutbildningsprofil. avsenare
grundutbild-studerande iantalökatbl.a.följd ettminskat avsom en

Samtidigtstuderande.antalettillrelationanslag iminskadeochningen
distansut-erbjudaförväntasuniversitetenregleringsbrev attframgår av

budgetproposi-och itidigareomfattningi minstbildning somsamma
starkareuppgift äntredjes.k.högskolansbetonas1997/98förtionen

utbildningförbetydelsedistansutbildningensminstdå inteochtidigare
förbetydelsedetblir ärSlutsatsenyrkesverksamma. attriktad avmot

och vidareut-fort-inkluderandedistansutbudet,universitetUmeå att
kvalitativtsåvälutvecklasextemfinansierad,elleranslags-bildning,

mark.förloradoch återtarkvantitativtsom
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be-finns redanungdomsutbildningenreguljäragäller dendetNär
flexibelbehovvuxenstuderandesplaneringsmodeller,prövade avmen

till deninnehållmedutbildningtillgänglig är anpassatoch ett egnasom
finnsUnivexannorlunda planering. Inomkräververksamheten etc.,

och utbildningsupp-projektplaneringfrånerfarenhetbred externaav
erfarenheterpå sådanavidareskall byggaDistansuniversitetetdrag.

förmodellerochutvecklalandet,och prövahåll,olika inomfrån utom
erfarenheterna,informationspridaochplaneringefterfrågestyrd om

iadministrativa rutinerresursbesparandefungerande ochutarbetasamt
ochplaneringsarbetet, internt externt.

samverkaninternationellochNationell

ochMitthögskolanmedårsedan mångasamarbetaruniversitetUmeå
refe-område. EndistansutbildningenspåUniversitetTekniskaLuleå

arbetarKHIS,Samverkan,Högskoloroch iför Kommunerrensgrupp
och medregionen nät-distansutbudet i ettinformationmed norraom

studerandeservice.lokalförstudiecenterkommunalaverk av
Umeå univer-samverkardistansutbildningnationellförI Konsortiet

HögskolanUppsalaochLundLinköping,i samtuniversitetenmedsitet
medlemmarSamtligaHögskolan.TekniskaKungligaochVäxjöi av

organi-EuroStudyCentreNetwork,imedlemmarocksåkonsortiet är en
Universities,Teachingfor DistanceAssociationundersation European

ökaorganisationermotsvarandemed andrasamarbeteför iEADTU, att
Uppbyggandedistansutbildning.internationelltilltillgängligheten av

utveck-medverkan iochstuderandeservicelokalinfonnationsbaser,
verksamheten.lingsprojekt ingår i

Mitthögskolan

Sundsvall/Hämö-Högskolan idåbildades 1993Mitthögskolan, som
Östersund nätverk medarbetar igick ettHögskolan iochsand samman,

Östersund.Örnsköldsvik ochSundsvall,Härnösand,fyra campus:
efternätverkshögskola strävar attMitthögskolanEftersom är manen
ochinterntkommuniceradatorermed hjälpförutnyttja IT ex-att av

Mitthögskolansstyrelsebeslutfinns merpartenattDet ett avternt. om
med hjälphögskolanhelatillgängligtskallutbildningsutbud övervara

erbjuds,studenterteknik. Allaochpedagogikdistansöverbryggandeav
meddatorpaketpris köpaförmånligttill ettstudentkårema,via ettatt en
kunnafrån hemmetförmodernoch attdator,bärbar programvara

omvärlden.högskolan ochmedkommunicera
institutionerna. Därut-åvilarinformatikanvändningenförAnsvaret

skalluppdragpåinformatikserviceenhet, IS,särskildfinnsöver somen
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utveckling, förvaltning, användarstöd och driftför utredning, avsvara
informatiksystem, dels institutionemasdels högskolans gemensamma

system.
högskolans utbildningsprogram och kurser erbjudsantalEtt stort av

distansutbildning.som
ochstartade projekt och har arbetat underVäxthuset ett ettettsom

till det gäller utvecklamed stöd institutionernahalvt år när attatt ge
delshar sigdistansutbildningar. Man använt externa experter,av men

personalprojektanställd i organisationhuvudsakligen en som om-av
har det funnitsoch fyra Växthusetfattat mellan tjänster. Inomtre

kursutveckling, pedagogiskt stöd, mediapeda-stöd förkompetens och
desktop och design, IT-stöd.informationssökning,gogik, samt

Växthusetaktiviteter inomAndra exempel på är:

och grafisk mall oberoende mediapedagogiskhar utarbetat av0 man
för de lärare självamanualför studiehandledningar, samt somen

handledningar,vill utforma
utbildningar efter förslaggenomfört seminarier eller kortahar0 man

forskare,från lärare eller
utbildninggenomfört Distanslärarutbildning 5har poäng, enen0 man

utbildninganvändning internet 5Pedagogiski poäng samt en omav
utbildningsmaterial 5Egenproducerat poäng.

övergått till organisa-under våren 1998Växthuset har permanenten
för flexi-övergripande strategiutvecklingen hardeltion. Som enen av

har spelatsroll strategiarbetetutformats. viktig ibelt lärande En av
Mitthögskolan undergästprofessor vidhar varitLouise Moran, sexsom

distansutbildningmed utvecklahar arbetatmånader. Louise Moran att
Deakinvidför utvecklingenoch har bl.a. varit ansvarigunder år20ca

Australien.University i
beslutatgrundval strategidokumentetledning har påHögskolans av

med kontaktperson frånNetwork"Flexible Learninginrätta ett en
samordna och leda nätverket.Växthuset kommerinstitution.varje att

ha förskallKontaktpersonerna attansvar

gällerbland vadkompetenshöjning lärarnaidentifiera behovet av0
Växthuset, ochoch sedan tillsammans med ISflexibelt lärande att

bibliotek genomföra denna,högskolans
kollegor,och stöd för sinafungera mentorsom
Växthuset,kontaktpersoninstitutionens motvara
dela med erfarenheternätverket sigsamarbeta inom attgenom av

m.m.,
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ha kunskap institutionens möjligheter genomföra distansut-att0 om
bildningar inom främst regionen.

Kontaktpersonema skall få särskild utbildning och arbetet uppskattas
till minst 10 tjänst. Vidare skall varj institution kartläggaprocent av en e

behovsitt stöd och och diskutera fram flexible learningav resurser en
profile under innevarande år.

har också förEn igång resursfördelningensatts attprocess anpassa
på Mitthögskolan så institutionerna får ekonomisk möjlighetatt att ut-
veckla flexibla utbildningar.mer

granskning2.5 högskolansRRVs IT-stödav

Riksrevisionsverket RRV har granskat datorstödet den högrei utbild-
ningen och granskningen i två DatorstödIavrapporterat steg. rapporten

Örebrovid högskolornai undervisningen i Växjö och RRV 1997:3
redovisades förutsättningarna vid två högskolor för ökat effek-ochett
tivt datorstöd i grundutbildningen. HögskolansI IT-stöd vidrapporten
skiljevägen RRV 1997:23 redovisade i de iakttagelserRRV maj 1997
och bedömdeslutsatser RRV intresse för landets högskolorsom vara av
och för staten.

den första korn fram till det finns rad bety-I RRVrapporten att en
delsefulla problem de granskade högskolorna måste komma till-som

med statsmaktemas förhoppningar effektiviserarätta attom om
grundutbildningen med skall infrias.IT-stöd kunna

syftar dagens läge huvudsakligen tillDatorstödet i underlätta detatt
fungerarpraktiska studiearbetet. enligt väl där det användsDet RRV

och bidrar till höja kvaliteten utbildningen, det spelar all-i iatt men
mänhet marginell roll i undervisningen. yrkesförberedande kurserIen
där målet kunskap ochdatorer används datornär om programvaror
emellertid ofta.

Studenterna ofta missnöjda med den administrativa fårservice deär
från högskolorna. utökat datorstött administrativtRRV att ettanser ser-
vicestöd skulle bidra till höja kvaliteten undervisningen,på samti-att
digt det skulle innebära bättre utnyttjande befintlig eller pla-ettsom av

infrastruktur.nerad
finns också enligt utbrettDet RRV missnöje bland studenternaett

med den utbildning och det stöd de får på IT-området. utvecklingEn av
datorstödet kräver därför studenterna högre grad utbildasi iatt att an-
vända datorer.

tolkar resultaten undersökningarna det finnsRRV att ettav som
allmänt behov kursutveckling grundutbildningen.inom centralaDeav
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får ringaundervisningendatorstöd idet gällerinitiativ närtas ge-som
dels medsammanhänger enligt RRV attverksamheten. Detnomslag i
utvecklings-till undervisningenskopplasdatorstöd intepåsatsningarna

kursut-frågorföransvarsfördelningen rörmedbehov, dels att som
oklar.veckling är

behovsin-föregåttsdatorstöd intepåsatsningarnaEftersom enav
utvecklingsarbetet. Avväg-iavvägningarriktigaförsvårasventering

högskolornainomutvecklingsinsatserolikamellanningen typer av
endastIT-stödanvändainföra och ärhelhetsperspektiv. Attkräver ett

organisation,utvecklingAndradessa insatser. samar-avavseraven
anknytningIT-satsningEnoch kompetens. utanincitamentbetsfomier,

förutsättningaringaenligt RRVhar attutvecklingsbehovet itill stort ge
resultat.eftersträvade

underlagsäkrarekällor tillfrämstdet finns ettbedömer treRRV att
IT-stöd inominförabörtillställningstagandeför statens om man

erfarenhetererfarenheter,internationellagrundutbildningen: nuva-av
bedömningarhögskolornasstödåtgärderstatligarande samt avegna

möjligheter.ochbehov
högskoleundersökningfrån verketserfarenheternaRRV attanser

börföljande principerpåutomlands pekariakttagelserfrån attsamt
IT-stöd.högskolornasinationelltförvägledande ett engagemangvara

organisatoriskfrånutgåochselektivt ämnenabörMan satsa som
inomönskemål.och Kurserbehovundervisningensfrånbas sam-samt

Erfarenheternaproblem.oftaämnesområde typermöter avsammama
undervis-frånutgårintevisarhögskolerapportenfrån att om manman,

egenvärdeteknikinföranderiskerar ettbehov,ningens att gesav ny
varför investerar.bortslutändan glömmerioch att manman

högskolorna. IpåförutsättningarnatillhänsynmåsteVidare taman
för-förhållandenför vissaredogjorthar RRVhögskolerapporten som

förut-dåligahögskolorna, bl.a.påinförande ITeffektivtsvårar ett av
ochmellan lärarnasamarbetebristfälligtkursutveckling,försättningar

stöd de får påoch detutbildningmed denstudenternablandmissnöje
datorområdet.

kun-spridningochsamverkanstimuleraviktigtocksåDet attär av
berörtsharrespektiveSamverkan inom ämneerfarenheter.ochskap

förförändringsarbetetibehövshögskolornamellanSamverkanovan.
IT-användning.ochkursutvecklingförförutsättningargodaskapaatt

endastsamverkansådantyder påhögskolerapportenIakttagelsema i att
mycket vinnadet ocksåfinnsEnligt RRV attutsträckning.ringasker i

forsk-ocherfarenheterinternationelladespridasystematisktpå att
IT-användningochutformningbeträffandefinnsningsresultat avsom

stöd.
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distansmetoder inomUtveckling2.6 av

förSkolor VuxnaStatens

Bakgrund

verk-börjadeSSVN sinNorrköpingiförgymnasiumStatens vuxna
lärarledd undervis-kombinationerbjödSSVNsamhet år 1956. aven

Läsårethemorten.självstudier påmedperioderochskolanvidning
Härnösand SSVH.för igymnasiumtillkom Statens1962/63 vuxna

deförutsättningarefter iarbetadeSkolorna stort sett som re-samma
slutetnivå. Frånsekundärpåutbildningsinstitutionemaguljära av

full-till såvälmöjlighetordningfriareinfördes1960-talet gavsomen
kundevuxenskoloma. Destatligavid deutbildningpartiellständig som

tillutbildningkompletterandeochämneskurserenstakaerbjudadärefter
vuxenutbildningsinstitutioner.andra

Kunskaps-vuxenutbildningssatsningfemårigaför denInom ramen
anordnassamtliga kommuner ett stortlandetsgenomförs ilyftet som
utbildningsanord-regionalalokala ochutbildningarochantal kurser av

kurslokalertraditionellaanordnas iutbildningardessaflestaDe avnare.
alla inominteför studierformertidpunkt.fastställd Dessavid passaren

kortutbildade Dendvs.Kunskapslyftet,förmålgruppen nuva-vuxna.
möjlighetmedkompletterasdärför attbehöververksamhetenrande en

distansstudier. Di-formnågonoch itidoberoendestudera avrumav
ochstudiefonnkrävandedocktraditionella form ärstansstudier i sin en

tillalternativerbjudaförlösningflexiblare ettbehövs attdärför enen
målgrupp.bredare

utbildnings-inomdelegationdenuppdragitharRegeringen som
ledaKunskapslyftetnationella ettdet attadministrerardepartementet

bådadeutvecklinglångsiktigfrämjarutvecklingsarbete, avensom
distansutbildning påförhuvudsakiSSV-skolorna, upp-mot att svara

regeringsbeslutetenligtskallUtvecklingsarbetetdrag kommunerna.av
skall kunnaresultatet använ-ochskolornabådaför deske gemensamt
med DUKOM.samverkanske iskallArbetetbåda skolorna.viddas

SSVinomdistansmetoderUtveckling av

utbildningsdepartementettillsatts inomharprojektgruppsärskildEn
utveckladelsskolornade båda ettmedsamverkanuppgift imed att

uppstår inomdistanslösningarde behovförstudiepaketantal somav
modell fördelsvuxenutbildning,genomförd presenterakommunalt en

Kunskapslyftetinomdistansutbildningsresurskanhur SSV utgöra en
vuxenutbildning.initieradlokaltoch annan
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Utgångspunkten för projektgruppens modell för och flexibeltöppet
lärande följandeär resonemang.

den traditionella distansutbildningenI har studier från hemmet varit
den dominerande studiesituationen. detI och flexibla lärandetöppna
tillskapas förmöjligheter den studerande välja mellan antalatt störreett
studiesituationer, där möjligheten teknisktutnyttja ochär att meto-en
diskt stöd från lokalt studiecenter.ett

det gäller ämnesvalet efterfråganNär ofta specialiserad ochär mer
individualiserad vad det lokala utbudet erbjuder. tillgodoseFörän att
denna efterfrågan finns behov kunna del hela landetsett att taav av
utbud.

Slutsatsen det kommer finnas ökat behov flexibelär att att ett ut-av
bildning med inslag distansmetoder kan genomföras lokalt medav som
önskvärt stöd, där innehållet hämtas från valfri utbildningsanord-men

föroch plats. utbildningen måsteFonnema också till denare anpassas
förutsättningar gäller för olika målgrupper.som

detta skall möjligt krävs byggerFör centralatt attvara man upp en
samordnar de olika utbildningsmöjlighetema i ochöppenresurs som

flexibel form och stödjer de lokala anordnama fram peda-att tagenom
gogiska modeller krävs också de lokalaDet stödfunktionemaattm.m.
för det och flexibla lärandet utvecklas.öppna

modell syftetI projektgruppens utveckla uppgiftSSVsär att som re-
för distansutbildning genomförs komvux.surscenter som av

Enligt projektgruppens riktlinjer och planer deskall båda SSV i
samverkan studiepaket för höja distansutbildnings-ettpresentera att
kompetensen vid komvux. paket skall innehålla handledar- ochDetta
distanslärarutbildning och utbildning tekniki och metodik. skallDe
också studiepaket för distansutbildning sådana yrkes-inompresentera

inte kan anordnas inom alla komvux. skall vidareDeämnen ut-som
veckla för distansutbildningen kommunerna,service i t.ex. samman-
ställa och Validera distansutbildningsmaterial framställts lokalt,som
förmedla distanslärarresurser, erbjuda SYO-tjänster kan ock-SSVosv.
så samverkan framställningi initiera dyra IT-baserade inslag detiav
flexibla lärandet animeringar och simuleringsverktyg.t.ex.som

Distansutbildning2.7 inom folkbildningen

Bakgrund

Folkbildningen i Sverige har viktigaste uppgift främja den all-attsom
medborgerliga bildningen och demokratin fri frivilligi ochmänna en

verksamhet. Syftet det möjligt för alla människor kunnaär göraatt att
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delta iskapaochlivssituationpåverka sin attettatt sam-engagemang
folkhög-för de 147hällsutvecklingen. Detta nämnareär gemensamen

lokalavdelning-med dess 900studieförbundende elvaochskolorna ca
för verk-inriktningar sinocholika målsättningarharövrigtiar, som

folkrörelsematilloch kopplingförankringlokalasinsamhet. Genom
tillgänglighe-ökagällerroll detviktigfolkbildningen när attspelar en

bemärkelse.kunskapsmässigfysisk ochbådetekniken, itill denten nya
och informations-traditionpedagogiskafolkbildningensmellanMötet

möjligheter.mängdtekniken öppnar nyaen
någrafrämst påförekommithar tidigareDistansutbildning sparsamt,

allmänanordnatsedan år 1990folkhögskola harHolafolkhögskolor. en
1990-taletbörjanhar sedanLO-skolan på Runöochdistanskurs på av

distans.funktionärer påfackligautbildninganordnat av

utvecklingenaktuellaDen

pedagogiskagällerutvecklingsprojektfinansieradeExternt mo-som
folk-inomhar pågåttdistansutbildningochIT-användningfördeller

dels från KK-från DUKOM,stöd delsmed1996,sedanbildningen
verksamhetenfinansieradereguljärtför denstiftelsen. Inom er-ramen

på distans.folkhögskolor kurserbjuder några
PÅ Folkbildningsnätet.IT-plattfomienskapadesinitiativDUKOMs

ochDUKOMi årfinansieratsprojekttreårigt ettDet är un-ett avsom
för projektetMåletKK-stiftelsen. är attpåföljande årender de två av

stödmed ITlärandeflexibeltplattform företablera avgemensamen
for dennamodellerpedagogiskautvecklafolkbildningen,inom attsamt

konferens-elektronisktFolkbildningsnätetTeknisktverksamhet. ettär
bästFirstClass, motsvaraansettspåbaseratsystem somprogramvaran

Folkbild-uppgraderingskeddei årjanuaribehov. Inuvarande aven
Web.World Widemedönskad integrationriktninginingsnätet mot en

föruppbyggnadingår nätet attFolkbildningsnätetförplanernaI aven
praktikenutbildningsanordnare, iandra ettmedsamverkanmöjliggöra

gränssnitt.web-integreratellerweb-baserat
folkbildningsin-dels förbasidagfungerarFolkbildningsnätet som

oftastverksamhet,pedagogiskfördelsdiskussion,ochinformationtem
studieförbundochfolkhögskolorAllautbildning.flexibelolika typer av

Antaletverksamhet.för sinpåanvändamöjlighet nätethar ytoratt egna
skrivandeoch isnabbt stigitharFolkbildningsnätet ärpådeltagare

000.stund 6ca
formerolikalokaltsyftar tillprojektenpedagogiska prövaattDe av

Utmaningenstudieförbund.ochfolkhögskolor är attlärande iIT-stött
ochdeltagarstymingvärdencentralafolkbildningenbehålla för som

hjälp Un-med IT.distanssker påstudiernanäräven avgrupprocesser
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der de två åren har 60 folkbildningsorganisationersenaste ca genom
pedagogiska projekt fått tillfälle och utveckla IT-stödd verk-prövaatt
samhet.

projektverksamhet,DUKOMs pågick under 1996-97, omfatta-som
de folkbildningsprojekt35 med total budget på drygt 23 miljoneren
kronor. Projektens slutrapporter finns tillgängliga via DUKOMs hem-
sida och KK-stiftelsensi databas KNUT. sammanställningEn av
slutrapportema har givits i DUKOMs delbetänkande Utvärderingut av

Åströmdistansutbildningsprojekt med IT-stöd SOUEva 1998:57.av
Under läsåret fick1997-98 projekt23 möjlighet fortsätta utveck-att
lingsarbetet med budget sammanlagt lO miljoner kronor.en om

KK-stiftelsen under 1997 tio miljoner kronor för för-lokalavsatte
söksverksamhet inom området IT-stött och flexibelt lärande. Ef-öppet

urvalsförfarande Folkbildningsrådet fick lokala36 folkhög-ter ett av
skole- och studieförbundsprojekt del medlen. Folkbildningsrådetav

för uppföljning och kontakt med projekten pågår för när-ansvarar som
varande.

KK-stiftelsen har också givit stöd till försöksprojektett startatssom
folkhögskola tillsammans med fem fackförbundRunö inom ochLOav

syftar till utbilda fackliga IT-handledare. Studierna direktatt ärsom
kopplade till arbetsplatsens behov och deltagarna förväntas själva for-
mulera utbildningsbehov, vilketsina ställer krav bådepå deltagarenya
och anordnare. Målsättningen har varit i möjligaste mån kunnaatt an-
vända material hämtas från internet, eftersom det materialär ettsom

deltagarna kan hämta själva och tillgängligt för alla.ärsom som
KK-stiftelsen har vidare medelsram totalt 90 miljoneravsatt en om

kronor under för fortsattaår insatser med IT-stött lärande inomtre
folkbildningen.

Efter förslag i den regionalpolitiska proposition regeringen lagtsom
1997/98:62fram under våren prop.1998 har riksdagen beslutat om

särskilt utvecklingscentrum skall inrättas i Härnösand föratt ett att
stödja utvecklingen distansutbildning baserad modern inforrna-påav
tionsteknik, främst högskolan och folkbildningen.inom

vårens 1997/982115I proposition Folkbildning framhålls attom
folkbildningen bör på sig viktiga uppgifter IT-områdetpå tillta nytta
för församhället och folkbildningens verksamhet. Regeringenegen

därför initiativ för påskynda IT-användningen folkbild-iatt ta attavser
ningen. öka möjlighetenFör allmän IT-kompetens till helaatt att ge en
befolkningen kommer folkbildningen få stöd för fram IT-att att ta en
grundkurs. Vidare det möjligt för folkbildningengöraatt attavser man
ansluta sig till internet med god kapacitet och på förmånliga villkor i

enligt den modell gäller för folkbibliotekens anslutningstort sett som
till SUNET. Regeringen vill också påskynda det utvecklingsarbete som
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utvecklingsarbeteDettaFolkbildningsnätet.förpåbörjats inom ramen
IT-baseradeskapaförbreddasförslagetskall enligt att gemensamma

ochcirkelledareanvändaskanfolkbildningen,förfunktioner avsom
pedagogiskaIT-baseradeutformaförfolkhögskolorvidlärare att egna

IT-funktioner.andramaterial samt gemensamma

utvecklingLokal

regional-framhållertillväxtregional att settpropositionenI urmanom
verksamhetfolkbildningens utgörkonstaterassynvinkel kanpolitisk att

närvarandespridning. Förvidmycket ut-medbetydande resursen
lokaladenökasyftar tillsamverkansprojekt attantalvecklas ett som

handledning.pedagogiskochtill ITtillgängligheten
folkhögskolaHolalänsbildningsförbund ochMittnorrlands ansvarar

lärandeflexibeltför inompedagogikUtvecklingprojektför ett avom
underInledningsvisJämtland.Västernorrland ochfolkbildningen i

tvåi depå IT-centrafinnsdeinventerat1997/98 har resurser somman
Denhemsida på internet.folkbildningensutvecklat gerlänen samt en

bild-ochbibliotekstudieförbund,folkhögskolor,information omom
studi-hemsidordetillkommakanlänkarningsförbundet. Via somman

har.självam.fl.eförbunden
Västernorrland ilänsstyrelsen ihar2.6avsnittframgårSom av

medel byggtbl.a. EU- ettmedochmed kommunernasamverkan upp
lokaladedeltar stu-dessa IT-centraVid fleralänet.iantal IT-centra av

RamseleochNordingråDocksta,verksamhet. Imeddieförbunden an-
Nordingrå hariVäxhusetIpå IT-centra.studieverksamhetordnar ABF

startades iReselePå IT-centerverksamhet.haftStudiefrämjandetäven
Studieförbundet NBV.medsamarbetegrundkurserihöstas

ochmed komvuxMedborgarskolan i BergsamarbetarJämtlandI
BäckedalsbyggerHärjedalenSvenstavik. Iistudiecentretanvänder

Funäsda-studiecenter imed komvux etttillsammansfolkhögskola upp
len.

Ånge medsamarbeteÖstavall ibyggerkommuniPingstkyrkan i
ekonomisktmedochFSMittsverigeStudieförbundet iFrikyrkliga

pingstka-iIT-centerVästernorrlands län ettiLandstingetfrånstöd upp
tillintroduktionbehoviungdomar,påinriktningmedpellet avvuxna

har intresseallaområdetnäringslivet iIT-samhället, samt sam-avsom
medsamarbeteoch iKK-stiftelsenfrånstödMedlivsfrågor.tal om

Elektronisktprojekt,bedriveroch FSfolkhögskola ettHärnösands man
baserad påmetodfolkbildandeutvecklamålpartnerskap, är att envars

pedagogiskutvecklamänskligaoch möten, attIT-användningbåde
hjälp IT,medstudieförbundochfolkhögskolamellansamverkan av

elektroniskafåmöjlighet partnersglesbygdimänniskor attsamt att ge
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för kunskapsinhämtande. Projektet förväntas vidare bidra till att ut-
veckla enkel pedagogisk modell för liten Förutom vid fastaort.en en
träffar skall deltagarna kunna använda IT-centret de vill.när En pro-
jektledare på kvartstid leder och utvärderar det lokala arbetet med en
projektledare på Härnösands folkhögskola partner.som

I Torsby kommun har Fellingsbro folkhögskola i samarbete med
Studiefrämjandet anordnat distansutbildning under 1997 och våren

för1998 medlemmar i de bygdegårdsföreningar finns i byarna.som
Syftet deltagarna skall fåär datakunskaperatt de kan användasom som
verktyg i det lokala arbetet och utveckla bygdegården ochatt dess
verksamhet. Tanken bygdegårdama skallär fungeraatt som grann-
skapscentraler. Grupperna har arbetat i studiecirkelfomi med stöd av
lokala ledare. Folkhögskolans lärare har medverkat med hjälp di-av
stansteknik. Rekrytering deltagare har skett via Studiefrämjandetav

har lokal- och personkännedom. Verksamheten kommer enligtsom
planerna fortsätta under hösten 1998 och vårenatt 1999.

Distansutbildning för funktionshindrade

Målgrupper folkbildningsorganisationema särskilt bör ansträngasom
sig nå kortutbildade, funktionshindrade,äratt invandrare och arbetslö-

flestaDe de projekt med flexibel utbildning och distansutbild-sa. av
ning, anordnats inom folkbildningen, vänder sig till kortutbildadesom
och ofta till arbetslösa. Invandrareäven inte någon mål-är ännu stor

för denna verksamhet. Några få DUKOMs projekt vänder siggrupp av
dock till invandrare.

Flera de utvecklingsprojekt bedrivits folkhögskolor ochav som av
studieförbund med stöd DUKOM eller KK-stiftelsen gäller däremotav
verksamhet för funktionshindrade. Studieförbundet Vuxenskolans av-
delning i Stockholm, Ansgariegården, har under två projektår bedrivit
distansutbildning för med utvecklingsstörning boende ipersoner

Åsagruppbostäder. folkhögskola har genomfört aktiveringskurser för
handikappade i två omgångar. ABF i Norrköping-Linköping haryngre

genomfört studiecirklar på FirstClass och internet för handikapporgani-
sationemas medlemmar i de två städerna. Vid Brunnsviks folkhögskola
har läs- och skrivkurser genomförts på distans för med dys-vuxna
lexi/läs- och skrivsvårigheter.

Projekten har fungerat bra, särskilt under det andra året då man
hunnit få erfarenheter det första årets misstag. För mångaav personer
med funktionshinder distansfonnen den endaär möjliga, eftersom de av
fysiska skäl inte orkar delta i undervisning under hela skoldagar eller
inte kan tillsig utbildningslokalta varje dag under kurs. Delta-en en

i Ansgariegårdens utbildning kunde på grund sina psykiskagarna av
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gruppbo-utanförlokalhand tillpåförflytta sighandikapp inte enegen
utbild-och den övrigaIT-kunskapenbetyddeallaendet. För grupperna
kundeväsentligt.ökades Dekontaktnätlivssfär ochderasningen att

handikapporganisationer.respektiveföreningslivet i sinadelta it.ex.

Lärcentra2.8

studiecentra, IT-centraantal lärcentra,beskrivavaltharDUKOM ettatt
allmänförIT-baserad utbildningnätverk för attkommunalaoch enge

Avsikten intede arbetar.och hur är attuppbyggdadebild hur är geav
beskrivahellerochverksamheter intedessa attbildfullständig aven

enbartbeskrivsavsnittdettaarbeta.eller Ibörlärcentrumhur utett se
kom-harföregående avsnitthuvudmän. Ikommunalamedlärcentra

deochfolkbildningendistansutbildningen i centrum-beskrivitmittén
studieförbund.och ifolkhögskolorfinns påbildningar som

kommerbedömningamaochförslagendeoch iÖversikterI egna
existe-beskrivningarlärcentrum. 1användakommittén termen avatt

benäm-huvudmannensanvändsverksamheterplaneradeellerrande

ning.

BergslageniLärcentra2.8.1

Projektet

studiecentra/lärcentra. Definnskommuner24BergslagensfleraI av
kompetensutveckling, sär-behovetförtillkommithar motatt avsvara

arbetstill-skapanödvändighetenochbehov, attnäringslivetsskilt nya
medsambandBergslagen. Ikonkurrenskraften istärkaochfällen rege-

bergslagskommunemaKunskapslyftet har 22påsatsningringens av
nätverk. Sats-dessa ioch förenalärcentra ettsinabyggabeslutat utatt
övergripandedenprojekt medbedrivits gemensamtharningen ettsom

ilärcentrautvecklasochdetförverka startasmålsättningen attatt
lärandetdärkommunenplats ilärcentrumBergslagen. Ett enses som
ochinformationsteknikmodernutnyttjandemedsamordnas, nyaav

metoder.
bl.a.haroch 1997. Manunder 1996 utar-genomförtsharProjektet

förutvecklingsfaserolikabeskriver ettutvecklingsmodellbetat somen
rele-samtliga kommunerinventering igenomförtochlärcentrum aven

tillutrustningförkravspecifikationtillförslagupprättatvanta resurser,
metodik-medverkan ikommunersamtligaerbjuditlärcentrum,varje

distansundervisningochförpedagogikutvecklingsgrupper när-och
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stöd till etablerande kontakter mellan lärcentra, högskolor ochsamt av
andra utbildningsanordnare. Samtliga kommuner har uppmuntrats att
komma igång med utvecklingsplaner.

Masugnen

lärcentrumDet i Bergslagen arbetat under den längsta tiden och ärsom
utvecklat i Lindesberg.Masugnen Kompetenshöjning för före-ärmest

och myndigheter formi uppdragsutbildning viktig deltag ärav en av
verksamheten, liksom kompetenshöjning för arbetslösa. finnsDet ock-
så möjlighet bedriva självstudier enskildai kärnämnen med handle-att
darhjälp på tider den enskilde. På lärcentret finns studie-som passar
material, bibliotek och datorer möjlighet diskutera i ochsamt att grupp

få direkt hjälp med problem. datortekKommunens integrerat medatt är
lärcentret DatortekMasungen. informationstekniskär ären resurs som

för alla arbetslösa.öppen
lärcentret kanGenom i samla fårutrustning möjlighetatt man man

skapa informationstekniskunik kan användasatt en resurs som av
många kommunen. Till exempeli kan kommunens web-server finnas

lärcentrum.på kan skapa möjligheterDetta sköta hemsidor förett att
olika förvaltningar och andra intressenter från lärcentret. lärcentretI
skapas därmed samlad kompetens frågai informationsteknik,en om

viktig för kommunens IT-verksamhet.utgörsom en resurs
lärcentrum med goda näringslivskontakterEtt och hög pedagogisk

och fungerarIT-kompetens kommunalt utvecklingsorgan. EUsettsom
strukturfonder, länsstyrelsen, Kunskapslyftet, landstinget, arbetsför-
medlingen, länsarbetsnämnden och kommunen själv kan alla bidra med
finansiering utvecklingsprojekt.av

för försöksprojekt harInom DUKOMs utvecklatMasugnenramen
distansutbildning bl.a. för intagna kriminalvårdeni för anställdasamt
inom industrin. de delprojektEtt planerade enligtMasugnenav som
ansökan till DUKOM avsåg uppbyggnad minilärcentra i företag.av

projekt kunde genomförasDetta inte inom för tids-DUKOMsramen
plan. har dock vidareutvecklatMasugnen detta projekt och givit det

Projekt Blästerugnen. siktar i första handDet utvecklingnamnet mot av
de anställdas kunskaper och kompetens i små och medelstora företag.

Syftet låta den kompetens finns detinom etableradeär att ut-som
bildningsväsendet komma arbetsplatserna till del. Problemet i dagär att
de etablerade utbildningarna bedrivs i former det omöj-gör nästansom
ligt samtidigt förvärvsarbeta. Arbetsplatsema har också brister. Detatt
krävs kulturförändring medför tid, och utrustning föratten som rum
utbildning arbetsplatsen.på Utbildningen bör så denattges anpassas
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fö-ocharbetsutvecklingochutbildningbehovindividensmotsvarar av
kompetensutveckling.behovretagets av

Minilärcentra

påminilärcentra störreformdistansfilialer iorganiserarMasugnen av
tillgänglighetenökaförföretagmindre attpåellerföretag avgrupper

angelä-detutbildning. Masugnenideltar enindividen somför sersom
rationelltpå sätt ut-möjligheterskapa ettattframöveruppgift attgen

närhet.omedelbaradesseller iarbetsplatsendirekt påpersonalbilda
dendistributörochutbildningsanordnare avtjänarLärcentret som

lärcentretproduceraskanUtbildningenefterfrågas. avutbildning som
högskolorförskolorkomvux,lärcentra, statensandra vuxna,eller av

pålärcentramindretilldistribuerasochutbildningsföretageller privata
intekräverenhetermindreDessamyndigheter.offentligaochföretag

startpaket,behövsdatorerfleraellerEninvesteringar. somnågra stora
behov.eftersuccessivtbyggaskanresten upp

StorforsochNora

Ilärcentra.byggtharBergslagenÄven ikommunermindre uppflera
anordnasDärHjernet.heterutvecklingscenterhar ettNora somman

och140Kunskapslyft foroch upp-komvuxutbildning personerca
liggerDatorteketdagen.studerandeungefär 20fördragsutbildning om

cirklar.ochkvällskurseranordnarstudieförbundoch någraHjerneti
Uppsalafrånföreläsningar t.ex.delkantelebild tahjälpMed avmanav

från EUbidragMeddebatter.ochseminarier an-delta iochuniversitet
arbetshandikappade.150-200fördistansarbetemedprojektordnas ett

lär-ombyggnadefterFolkets Husdelanvänds somStorforsI aven
Kunskaps-inomUtbildningdatortek.ochbibliotekfinnsDärcentrum.

ocksåkommer attEU-medelMedlärcentret.på mananordnaslyftet
Tan-påföretaganställda i orten.förkompetenshöjningerbjudakunna

distanslärarut-erbjudasskallKunskapslyftetfrånlärarlagetken är att
kompetensutvecklingmedarbetafortsätta avkunnaförbildning att

vuxna.

slutsatserProjektledningens
förarenanden nya ut-pekavarithuvuduppgift har utattProjektets

vadbeskrivaochlandstingoch attkommuneriutbildningochveckling
människor,gällervadverksamheten,uppbyggnadförkrävs avsom

erbjuditharprojektetförutrustning. Inomoch manaktiviteter ramen
huvudsyfte hararbetssätt,och ettmetoderangåenderådgivning men
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hela tiden varit stimulera tillatt kommunal utveckling,egen att starta
den på orten.egna processen

Regeringens storsatsning med Kunskapslyftet har högi grad bidragit
till motivera för utvecklingatt lärcentra. Många kommunernaen iav av
Bergslagen har samlat Kunskapslyftet och lärcentra i ochen samma
enhet med personal.gemensam

Ett viktigt resultat projektet har varit har kontakterattav startatman
i form kunskapsnätverk.ett Det består kontakter mellan lärcent-av av
rumansvariga, arbete med utvecklingsprojektgemensamma samt sam-
arbete mellan utvecklingsgmpper. Projektledningen vill helagärna se
Bergslagen enda lärcentrum, därett stort del kompetenssom storen av
och kan samutnyttjas. Det problemetstörsta tycksresurser hittaattvara
ändamålsenliga organisationsformer.

2.8.2 IT-centra i Västernorrland

I Västernorrlands län finns IT-centra i kommunhuvudort.varje Efter-
kommunerna omfattar geografiska områdenstora blirsom avstånden

till huvudortema för dem leverstora och verkar på mindresom orter.
Länsstyrelsen har sedan år 1996 med hjälp regionalpolitiska bidragav
och EU-medel byggt 17 IT-centra på mindre i samverkanorterupp
med näringslivet. I de flesta fallen näringslivetäger på IT-centrat.orten
Ett dessa IT-centra, i Nordingrå, beskrivs utförligare nedan.av

Syftet med utbyggnaden enligt länsstyrelsensär projektbeskrivning att
skapa förutsättningar för

utbildning på distans med sådana förutsättningar det kan ske0 påatt
den enskildes villkor,
informationsförsörjning via telekommunikation från olika former0 av
databaser för främjande omvärldskontakter,av

kunna delta i studiecirklaratt påäven med fä deltagare,0 orter
distansarbete: initiera pilotprojekt där kunskaps- och tjänsteföretag
kan utveckla arbetstillfällen med hjälp telekommunikationer,av
nätverk mellan enskilda företag, skolor, föreningar0 ochpersoner,
organisationer,

interaktiv infonnationskanal mellan medborgare och0 en olika sam-
hällsorgan.

I nästa datasalamaetapp i drygtutrustas 30 byskolor med datorer som
kommer användas i utbildningatt anställda i lokala företag,av av ar-
betslösa på och andraorten önskar utbilda sig. Investe-av vuxna som
ringarna bekostas lokala företag strukturfondema.samt På varjeav ur
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utbyggnadspla-Enligtdatalärare".tillläraretvåminstutbildasskola
till ISDN.tillgångha1999höstenfrånalla byarskallnerna

lokaladetoch nä-länsstyrelsenmellansamarbetetgodadetBakom
tycksAllakrismedvetande.utvecklatväl varaliggatycksringslivet ett

iinvesterarmedfallerochframtid står attlänets manmedvetna attom
denanvändakanallasåutbildning,i att nyasamtidigtochteknikny

olikafrånbidragmedprojektochinsatserregionalaGenomtekniken.
harKontakter även ta-nivåer.allapådistansutbildningutvecklashåll

studieförbund.samtligamedgits

intresseföreningNordingrå
ortsborochantal företag1995/96bildades ettIntresseföreningen av
HöstenAB.bildade VäxhusetochNordingråbynhus iinköpte ettsom

länsstyrelsen,ochkommunenEU,bidragföreningenfick1996 av
dvs.huset, göra"förädla"förkronor, ommiljon attsammanlagt enca

harFöreningen ävendatorerforförbereda etc.kontorslokaler,tilldet
arbete.ideellttimmar500ned 2lagt ca

timmarmångasåför allaskall avöppetVäxhusetMålet är att vara
telefon-servicefunktionerinnehållaskall sommöjligt. Detdygnet som

medkontorsrumharHusetbokföringshjälp etc.fax,kopiering,växel,
utbildningslokaler.ochdatasalegenföretagare, samt7-10förplats en

utrustning-ochlokalernaanvändaavgift kunnaskallAllmänheten mot
surfaochsläktmed vänner,kommunicerautbildningar,delta iför atten

universitetnågotfrånsändsföreläsningarpålyssnapå internet, som
kontorservice.medhjälpfåochkonferenserhållahögskola,eller någon

förhuset. Inomiegenföretagarefyra ramenarbetar1997Sedan
veckanialla dagar samtkurser1997underanordnadesKunskapslyftet

Hjälphuset.studiecirklar iocksåanordnadeskvällstidPåkvällar.några
basis,ideellpådelsbokföringochkontorsfunktioner gesmed m.m.

hyrabetalarUtbildningsanordnamaarbetskraft. entimanställdmeddels
AB.Växhusettillsjälvkostnadsprisungefärtill

pensio-undervisarpåmellanstadieskolan ortenmed ensamarbeteI
kom-Skolandatorer".på"engelskaimellanstadieelevernerad lärare

Telebildskonfe-Växhuset.vänskola iengelskmedocksåmunicerar en
Nordingrâ,frånmilfyrapålängeså ortanordnas ännu caannanrenser

kvalitet.högtillräckligtharinteanläggningVäxhusetseftersom
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2.8.3 Silj ansutbildama

Siljansutbildama bildades höstenAB 1994 de fem kommunernaav
Älvdalen.Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Syftet med verksamheten

tillgodose näringlivets ochär innevånamas behov kompetensut-att av
veckling och utbildning. Huvuduppgiften företagsutbild-är att genom
ning och högskoleutbildning höja kompetensen och därmed bidra till att
stärka och utveckla regionens konkurrenskraft.

Silj ansutbildama medlemmar i NITUSär Nätverksgruppen för IT--
baserad Utbildning lokalavia Studiecentra se avsnitt 2.6.7- och för-
medlar högskoleutbildning inom flera ämnesområden. Siljansutbildama
erbjuder också företags- och uppdragsutbildningar inom både teoretiska
och yrkesinriktade områden, ekonomi, data, vård och miljö. Vida-t.ex.

medverkar företaget i olika EU-projekt i Siljansregionen för attre
stödja befintligt företagande bygden,i stimulera till nyetableringar samt
skapa förutsättningar för fortsatta studier.

Målgruppema dels yrkesverksamma eller andra skälär ortsbund-av
önskar studera, dels ungdomar tveksamma tillärna vuxna som som

studier på grund bristande studietradition.av
Inom för NITUS-samarbetet anordnar Siljansutbildama ävenramen

telebildföreläsningar för personal inom skolan, föräldrar och andra in-
tresserade inom specialpedagogik. Våren 1998 erbjuds föreläs-t.ex.
ningar dels läs- och skrivsvårigheter, dels autism.om

Lokal organisation

Siljansutbildama har välutrustade studiecenter, med undervis-sex
ningslokaler, telebildsal, datasal, och café. Studiecentra hargrupprum
fast eller tillfälligt anställda lärare och handledare och teknisk support-
personal. liggerDe i Mora, där företagets huvudkontor finns,även samt

Älvdalen.Leksand,i Malung, Orsa, Rättvik och oftastDe lokalisera-är
de anslutningi till kommunens ochgymnasie- komvuxskola. Siljansut-
bildama har investerat i s.k. telebildbrygga för nedbringaatten egen
telefonkostnaderna för flerpartskonferenser.

Med EU-medel håller också på bygga tio mindre s.k.attman upp
lärcentra, lokaliserade till grundskola eller ibland bibliotek påetten
mindre De med telebildutrustning, datorer, TV och vi-orter. utrustas
deo. studerandeDe med kort för kunna komma in i lokalenutrustas att

det dem. mån behovI har denär studerande också tillgång tillpassar av
skolans datasal. Den tillhandahåller lokal förbinder sig stå förattsom
telcnisk till studerande och handledare.support
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Högskoleutbildning

företags-b1.a.ihögskolekurserdeltog istudenteroch 400Mellan 300
1997. Kur-årlärarfortbildningochochvårdspråk,ekonomi, omsorg

distanspåochhögskolorochuniversitetolikaanordnas gesavserna
tradi-medelleroch datorervideokonferenstelebildhjälp mermed av

gångernågrastudentgruppenträffasOftastdistansutbildning.tionell
studiecenter.vecka pådagnågonoch etthögskolanpåtermin perper

1997,Siljansutbildamagenomfördesenkätundersökning,En avsom
sambo,ellergiftkvinna,38-årig"medelstudentenvisade att var en

studietra-hade ingendeltid ochhel- ellerarbetadebam. Honmed l-2
50kvinnor. Drygtstuderandede75hemifrån. Ca procentdition varav

lokalahögskolestudier intepåbörjathadede inte omattprocent uppgav
funnits.hadestudiecenter

högskoleutbild-deltagit ikommuninvånare600år harUnder tre ca
Lik-Siljansregionen.genomförts iharhögskolekurser50ochning ca
till-fåsvårtSiljansutbildama attharNITUSimedlemmarövrigasom

högskolenivå.påutbildningsplatserochmed kurserräckligt

samarbeteRegionalt

regionaltförekommerutbildningaryrkesinriktade samar-gällerdetNär
kommu-med densamarbetarSiljansutbildama t.ex.NITUS.inombete
b1.a.HudiksvalliLansenutbildningarverksamheten ennala om

YTH. Dehögskoleutbildning, teore-Yrkestekniskochkockutbildning
ochLansenutbildningaranordnasutbildningarnadelarnatiska avav

detillförmedlasochhögskolormedsamarbeteiSiljansutbildningar
delenpraktiskafax. Denochtelebild, datorerviapå distansstuderande

lokalamedHudiksvallrespektiveDalarnaanordnas iutbildningenav
yrkesinriktadegymnasieskolansfrånhandledare, program.t.ex.

"fåkanalltframförsamarbete attsådant ärmedFördelarna manett
förmotiveradochkvalificeradvälärgrupp,braihop somgruppenen

utbildningen.klaraatt av

uppdragsutbildningochFöretags- m.m.

uppdrags-ochföretags-iunder 1997deltogstuderande200Ungefär l
ochorienteringslcurserocksåanordnarSiljansutbildamautbildning.

inomfinansieraskaraktärsämnenoch ramenkärnämnenikurser som
Kunskapslyftet.för

franskundervisninganordnashögstadiumgrundskolans somFör
och lärcentra.studie-lokalatilldistribueras ut
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Muhammed Aurora m.m.

Siljansutbildama har erhållit EU-medel för treårigt projekt, Mu-ett
hammed Aurora, innebär investerar i tekniskatt in-som man
frastruktur bygger de tio lärcentrasamt nämndes i inledning-upp som

utvecklar distansmetodik, fortbildar personal och genomför utbild-en,
ningar på såväl gymnasial högskolenivå företagsutbildningar.samtsom
Inom för detta projekt utvecklas utbildningartyperramen nya av som
baseras på lokala förutsättningar och näringslivets struktur. Vidare an-
ordnas distanslärarutbildning för alla stadier i kommunens skolor.en

Med hjälp EU-medel utbildas också 15 kvinnor 40 år inomöverav
IT och entreprenörsskap under två år. Projektet inriktat verk-är mot
stadsföretagen i Mora och målet kvinnorna skall kunnaär arbetaatt

egenföretagare, konsulter eller IT-ansvariga inom företagen. Vida-som
utbildas, inspireras och motiveras kvinnor20 från Leksand och Rätt-re

vik för kunna driva verksamhet. Företagsidéeratt får möjlighetegen att
utvecklas och avvecklas. Projektledarens roll bollplankär ochatt vara
mentor.

2.8.4 Studiecenter och IT-utveckling i norr

följerHär kort beskrivning två samverkansorganisationer ien av norra
Sverige satsning på iIT Jämtlands län.samt en

KHIS

KHIS, kommuner och högskolor i samverkan, samverkansorganär ett
där 50 kommuner från Söderhamn i söder till Kiruna i med-ärca norr
lemmar tillsammans med Mitthögskolan, Umeå universitet, SLU Umeå,
Luleå tekniska universitet och Vårdhögskolan i Boden. Förutom det

nätverket med drygt 50 deltagarestora har samverkan etableratsen
länsvis med respektive länsstyrelse.

Syftet med KHIS framför allt verka förär ökad tillgänglighetatt till
högre utbildning och fortbildning i kommunerna, främst de saknarsom

högskola. syfteDetta skall nås bl.a. utnyttjar di-attegen genom man
stansöverbryggande teknik och pedagogik, stöder utvecklingen stu-av
diecentra, stimulerar till nytänkande, arbetar för samordningstörre
mellan kommunerna det gäller genomförandenär högskoleutbild-av
ning och bättre kontakter med universitet och högskolor i regionen.
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kommunalförbundLapplands

Kiruna,fyra kommunernadebestårkommunalförbundLapplands av
studie-finnskommuneralla dessaPajala.och IJokkmokkGällivare,

högskoleutbild-helaläsakankommunernaalla fyraoch icentra man
blandningbedrivsUtbildningamahögskolekurser.ellerningar ensom

olika varianterenligtutbildningutlokaliseradochdistansutbildningav
År högskolestude-antalettotaladetLappmarksmodellen". 1997 varav

kommunalförbund 713Lapplandsrande i personer.
stude-de"Lappmarksmodellen" vistasgrundläggandeEnligt den

Övrig tidmånad.fyra dagar stu-högskola/universitetvidrande perca
ochämneshandledningfåri tenterarhemkommunende iderar grupper,
datorkonfe-fax,högskoleorten viamedkontaktharhemorten. Depå

grundskollä-anordnasmodelldennaEnligtvideokonferens.ochrens
Luleåfyra kommunernaallaivårdutbildningarochrarutbildningar av

i Boden.VårdhögskolanochuniversitetUmeåuniversitet,tekniska
vidareutvecklinganvänderuniversitettekniskaLuleå aven

ochekonomikurser inomdistribueraför tu-Lappmarksmodellen att
allaitillfristående kurservissa80rism/kultur poäng samt grupperom
åkabehöverstuderande intedeinnebärModellenkommunerna. attfyra

videokon-bedrivs viaundervisningallhögskolan/universitetet,till utan
termingångerl-3studiecentrabesökerlärareHögskolansferens. per

kommuner.övrigadåoch sänder tremot
tredjeanvänderuniversitettekniskaLuleåochuniversitetUmeå en

högskoleingenjörer,utbildninganordnaförmodellenvariant att avav
videokonferenssker viaUndervisningenPajala.data-elektronik iit.ex.

datakommunikation.och/eller
idelas inkommunalförbund kan treLapplandsstuderande iDe

och år,35mellan 25distansstudententypiska ärDen merpar-grupper.
tillflyttningde intefamiljesituationengrundPåkvinnor.är serten av

långa försvå-avståndenalternativ. Derealistiskthögskoleort ettsomen
utbildningarnatekniska ärdependling. Inomomöjliggöreller ävenrar

påkvinnorandelfinns ändär störremajoritet,i ävenmännen enmen
tillförlagdautbildningarmotsvarande campus.

teknis-Luleåpå-kurser fråntill Prövainbjudansamband medI en
högskolestudier påförintressetunder 1997undersöktesuniversitetka

visadeUndersökningenkommunerna.de fyraiungdomarnahosdistans
direktellerosäkrasigkännerungdomarantalfinnsdet stortettatt som

intresse-utbildningsort,tillflytta ärtankeninföravvisande att menen
mål-tredjehemorten. Enpåhögskolekurserår läsaunderrade ettattav
1998Under vårenKunskapslyftet.studerande inomdeutgörs avgrupp

skapaförkartläggningsarbeteinletts attkommunernade fyrahar i ett
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bild Vilka högskoleutbildningar kommer efterfrågasatten av som av
dessa människor.

Kontur

träffatJämtlands län har överenskommelse med Telia enligten som,
länsstyrelsen, länet till det första i landet kan erbjudagör senastesom
teknik till låga kostnader åt alla företag och invånare de äroavsett var
bosatta. Projektet, kallas Kontur, syftar till hela Jämtlandsattsom ge
län likvärdig högteknologisk infrastruktur för telekommunikation,en

bevara dagens arbetstillfällen och samtidigt med och skapa ochatt vara
konkurrera framtidens, medverka till distansarbete ochsamt att attom
distansundervisning spridning lärarkompetens skall fart.samt taav

Överenskommelsen innebär för länet i följande:stort sett

ISDN till alla 163 skolorna länet,i
lokal videobrygga för till 28 samtidiga användare,upp
anslutning till Telias intemetnod närsamtalstaxa för alla,mot

databas Jämtland, för initialt 100 samtidiga använ-en www-server,
dare,
införande bredbandsteknik, tidigareläggs kraftigt,ATM,av

20-tal IT-konsulenter ställs till länsstyrelsens förfogande förett0
och utbildninghandledning bland småföretag.

Pedagogiskt nätverk2.8.5 i Göteborg

Göteborg har skapat pedagogiskt för kommunens samtliganätett gym-
nasieskolor och komvux. Alla skolor kopplade med fasta kablar ochär

internetkoppling, modempool för arbete ochsamt ut-en gemensam en
bildning distans.på

Pedagogiskt Forum

Göteborgs utbildningsförvaltning har med hjälp projektmedel frånav
KK-stiftelsen börjat bygga kunskapsbas det pedagogiskai nätet.upp en

innehåller pedagogisktDen material kan användas läraresom av som
stöd och inspirationskälla i det vardagliga lärararbetet. Avsikten ock-är
så fördjupa samarbetet mellan gymnasieskolorna och komvuxenhe-att

Göteborgi få igång pedagogisk diskussion arbets-tema samt att en om
former, tolkning kursplaner och betygslqiterier. beredskapLärarnasav

använda pedagogiskt hjälpmedelIT inom detatt ett ärrmes-som egna
området skall ökas olika former utbildningar. Pedagogisktgenom av
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lärare iocheleverbåde förstödorganisationfungerarForum som en
komvuxenhetema.förochgymnasieskolorna

lärarnaNågraprojektet. ärinvolverade ilärare300 ärNärmare av
innehållet påförde ettinnebärvilketämnesredaktörer, att ansvarar

informationlättillgängligmedpådet fyllstillhemsida och attämnes ser
ochlänkaraktuellabetygskriterier,kursplanering,nyheter,formi av

projektet. Hös-inätverk kringbildar ämnenLärarnalektioner.tips om
utbytatillfällelärarnanätverk attungefär 30fanns1997 gavsomten

åsikter.ocherfarenheteridéer,
särskildharmedverkantillmöjligheterelevernasstärkaFör enatt

skolorSamtliga 22Pedagogiskt Forum.underetableratsför dettaform
harelevredaktöroch utsetts.arbetetdeltar i en

projekttvåEducation-on-demand ärskolan ochvirtuella somDen
tidoberoendekan,Elevernainternet.distanskurserutvecklar över av

ochfrånsjälvinstruerande kurser nätetsjälva hämta anpassaoch rum,
problembaserad in-påbyggerbehov. Kursernaefterinlärningen eget

bådehjälpmedskereleverochläraremellanInteraktiviteten avlärning.
fritid,ochÄmnen barninomkursererbjuds ärbild.ochljud, text som

data.matematik ochfysik,svenska,engelska,
utveck-förtekniskaoch attfysiskaomfattar geDatatorget resurser

där-bestårtekniskaDetskolorna. teametlingstöd till personer,sexav
Datator-ytterligareochbibliotekarie trefinns resurspersoner.utöver en

desk påhelpoch byggeri ITlärarfortbildninganordnar enuppget
kunskaperna.kankursgenomgången repeteraefterlärarnadärintranet,

hurlärareochelevertill både t.ex.IT-tipsockså manomDatatorget ger
ochhemhämtarhur ettpå internet,information programhittar rätt man

hemsidaskaparhurinstallerar det, osv.enman
projektet.skapats inomharUgglan,gymnasiebibliotek,virtuelltEtt

data-frånhämtaskaninformationalltilltillgångfinnasskallDär som
lektio-finnasocksåkommerskolan. Där attochbåde inombaser utom

databasinformation. Enochbearbetarsöker, presenterarhuri manner
litteratur-presentationliksompåbörjatsharGöteborgslitteratur avöver

och lästips.recensioner
till ak-stimuleraförutformasÄven biblioteksmiljön attfysiskaden

expertkunskapmed sinkanBibliotekariemakunskapshämtande.tivt
helatänkandekritisktochkreativitethandledning i ar-erbjuda genom

specialarbeten.skalleleverna görabetsprocessen, närt.ex.
används inomrollspelskonceptweb-baseratSIMULAB är ett som

medländer kanolikaspråk istuderarEleverspråkundervisningen. som
med lösningararbetatillsammanskonceptet gemensammahjälp avav

SIMULAB-projektolikatvånärvarandeförfinns somproblem. Det
bådarollspelen. Ispanska iochfranskatyska,engelska,använder pro-
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jekten finns deltagare från Belgien, Danmark, Finland, Norge, Spanien
och Sverige.

2.8.6 Centrum för livslångt lärande i Tyresö

Centrum för Livslångt Lärande C3L lär- ellerär studiecent-ett stort
i Tyresö, söder Stockholm, omfattar antal olika verk-ettrum om som

samheter. Komvux deär Vidare finns detstörsta. under läsåreten av
1997/98 kvalificerad yrkesutbildning 120 med 80 platserpoängen om

år, bl.a. inom nätverksteknik, elektronik och datorteknik vide-per samt
ografik. Kunskapslyftet har 786 platser, det finns uppdragsut-storen
bildning, svenska för invandrare högskoleutbildning på distans.samt
Hösten 1997 antalet studerande 2 350 på hel- eller deltid.var personer
Sedan flera år finns det på C3L 5-7 särskilt aktiva lärareen grupp om

sig pedagogisktägnat utvecklingsarbete inom för Pe-som ettramen
dagogiskt forum och i nordiskt projekt kallatäven Det virtuellaett
klassrummet. Datorn i undervisningen har varit huvudtema, di-ett
stansutbildning med hjälp videokonferens Dennaett annat.av grupp
har utgjort viktig del i idégivning och genomförande. haräven Deen
bidragit till sina kollegors vidareutbildning dela med sigattgenom av
sin kunskap och sina erfarenheter.

Med DUKOM-medel bedriver C3L under 1997/98 försöksverk-en
samhet där bl.a. basämnen på gymnasienivå läses på tid och plats som
den studerande bestämmer själv. finnsKurserna upplagda på en server.
Därifrån hämtas arbetsuppgifter utförs och skickas tillbaka till lä-som

Uppgifterna och den studerande får uppgifter.rättas Hon kanraren. nya
sitta hemma vid dator eller på C3L och arbeta i sin takt. Ien egen egen
alla kurserna finns dock vissa kräver träffas fy-moment attsom man
siskt vid antal tillfällen. Projektet omfattar försökett med basårs-även
studier kopplade till introduktionskurs på högskolan och försök meden
distanskurser för självstudier för gå iatt sär-personer som avser upp
skild förprövning höja betygsnivån och komma in på högskolan.att

Även C3L medlem i NITUS.är Inom för nätverket erbjuderramen
högskolekurserC3L inom olika ämnesområden. flestaDe friståendeär

kurser 5-10 avsedda fort- ellerpoäng, vidareutbildning förom som
yrkesverksamma Utbildningen anordnas universitet ochpersoner. av
högskolor helai landet och förmedlas via telebild eller tillresta lärare
till studiecentret. De studerande och examineras respektiveantas av
högskola. tillhandahållerC3L lokaler, datorer och utrustningannan

stöd och studieservice. förmedlarC3L också lärarfortbildningsamt från
Lärarhögskolan i Stockholm. Kostnaderna för lokal, IT-utrustning,
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där lära-fallen den skolabetalas i deoch administrationhandledare av
anställd.ärren

IT-baseradförnätverksgruppenNITUS2.8.7 -
studiecentralokalautbildning via

distansöverbryg-användernätverksföreningideellNITUS är somen
lokalatillhögskoleutbildningdistribueraförmedelgande IT attsom

1997/98Under läsåretpågått fem år.har iVerksamhetenstudiecenter.
studie-lokalahögskoleutbildning viaiungefär 1500deltar personer

for NITUS.genomförs inomhögskolekurseroch 50center ramenca
medlemmar istudiecenter nätver-kommunalasamarbetar 37F.n. som

medlemskap,ansöktharantal studiecenterYtterligareket. ett menom
erbjudade inte kanfler eftersominkunnaintesigNITUS taännuanser

högskolekurser.mångatillräckligt
sinautbildningsnivån ihöjamedlemmarnaförMålsättningen är att

på hem-högskoleutbildningerbjudakommunerrespektive attgenom
förtillgängligahögskolestudiemavillmaplan". Därigenom göraman

hög-efterfrågattidigare intenåochmänniskorfler grupper somnya
högskolekurserdedelenskäl.olika Störreskolestudier er-somavav

bedrivs påfristående kurserför NITUSinom ärbjuds somramen
hararbetar,människorföravseddaochhalvfartellerkvarts- är som

heltid.studera påskäl kanandra inteellerför barn avansvar
Mellansverigehuvudsakligen iliggerNITUSinomStudiecentra

Ånger-Medelpad,Härjedalen,Jämtland,Sverige:södraockså imen
Södermanland,Uppland,Gästrikland,Dalarna,Hälsingland,manland,

Småland.ochVästergötlandVästmanland,
till-ochkvalitetssäkrarhögskolaninnebärArbetsfördelningen att

och exami-skrivs instuderandeutbildning. Denlärarleddhandahåller
vidutbildninggenomför sinhonhögskola, ettrespektivevid menneras

personal, ITutrustning,lokaler,tillhandahållerstudiecenter,lokalt som
studieservice,marknadsföring,ocksåombesörjerStudiecentretm.m.

in-Dessutomkommunikationsresurser.ochlednings-tentamina samt
utbildningsbehovutbildningsbehoven. Dessalokaladecentretventerar

förläggahögskolornapåverkardärefterNITUS attsamordnas via som
högskoleut-tillStatsbidragetstudiecentra.medlemmarnastillkurser

be-verksamhetStudiecentretshögskola.respektivetillgårbildningen
kommunen.kostas av

telebildlokalt viahuvudsakligenbedrivsUndervisningen
måstei NITUSmedlemmarstudiecentervideokonferens. De ärsom

utrustning. Utrust-tekniskapå sinnivåöverenskommenhålla vissen
kommunikationfriktionsfrimöjliggöraförstandardiseradningen attär
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olika studiecentra och högsko-studerandegnlpper och lärare påmellan
lor.

samtidigt kansändas till flera studiecentrakurs kanGenom att en
valfrihet ökar.och de studerandesvarje småpå center varagrupperna

Även telebild kanundervisningen sker med hjälphuvuddelen avavom
högskoleorten eller på någotträffar påeller flera stu-gemensammaen

obligatorisk.diecenter vara
erbjuda någraantal fristående kurser kan NITUSFörutom stortett

ochgrundskollärarprogrammetutbildningsprogram,fullständiga t.ex.
till sjuksköterska och tillutbildningsociala omsorgsprogrammet, samt

högskoleingenjör.
telebildföreläsningarför nätverket anordnasInom även somramen

studiecenter.högskola eller från NITUSfrånsänds antingen ett aven
upphandlas någonföreläsningsserieellerföreläsningEn av aven

de andra medlemmarnasedan erbjudermedlemmar,NITUS att tasom
tillkan sändas maxi-telebild. Föreläsningenviadel föreläsningenav

malt studiecentra.15

IT-tj inomNätverk och2.9 änster

utbildningen

SUNET2.9.1

till börjanNETwork kom iSwedish UniversitySUNET computer av
svenska universitetsamarbete mellanoch organiserat1980-talet är ett

ochtill nationell inter-högskolorna tillgångsyfteoch högskolor i att ge
fortfarandehuvuduppgiftdatakommunikation. SUNETs ärnationell att

dedeoch högskolor tjänstererbjuda universitettidpunktvid varje som
datakommunikationsområdet.främstefterfrågar inom

kopplamöjligheterbjudit kommunernavidareharStaten att uppen
tillgång till internetallmänhetenförtill SUNETbiblioteken att ge

volym 141.1996/97:1, 6prop. s.
erbjuder intemetan-Sverigeflera iSUNET operatörerär somaven

samarbetekonkurrensneutraltsådantdeltar ioch SUNETslutning
vidmakthålla välochsyftar till byggamellan operatörer att enuppsom

svenska delen internet.infrastruktur för dennationellfungerande av
särskildhardetharHögskoleverket, utsettyttersta ansvaret, ensom

inrikt-uppgift beslutaStyrelsen, har istyrelse för SUNET. att omsom
företrädare förverksamheten, består niogenomförandeochning avav

ochför biblioteks-högskolor och tvåochuniversitet representanter
ochteleoperatörerfrån såvälköper tjänster nät-kultursektom. SUNET
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leverantörer högskolor,universitet och för kunna erbjuda uni-attsom
versitet och högskolor de nättjänster dessa önskar. På det interna-som
tionella planet samarbetar medSUNET övriga nordiska länder i organi-
sationen NORDUnet.

Högskolornas SUNET-anslutning

SUNETs verksamhet till delen anslagsñnansierad och redanär största
anslutna och högskoloruniversitet har de åren inte krävts påsenaste
avgifter. utanförOrganisationer högskolan får betala avgift deen om
vill använda sig SUNETs tjänster. nytillkommandeFör högskolorav
med försöker finna övergångslösningar till dessexamensrätt attman
anslutning dessa inom anslaget.av ryms

SUNETs omslutning 1997 överstiger miljoner70 kronor exklusive
förkostnaderna ansluta kommunalt finansierade bibliotek ochatt muse-

Under de åren beräknas omslutningen stiga kraftigtnärmaste atter.
följd både krav på kapacitet nationellt och planeradstörre ut-som av

byggnad de internationella förbindelsema inom för NORDU-av ramen
net-samarbetet.

genomfördeHösten 1997 SUNET enkät bland universitet ochen
högskolor och andra organisationer anslutna till SUNET. Enligtärsom
bedömare med goda kunskaper hur datakommunikationen fungerarom
på respektive högskola och organisation används SUNET 37 000av ca
anställda studerande.och 140 000av ca

teknik används world wide web och elektroniskDen ärmest postsom
användningsområdenaoch de viktigaste för både anställda och stude-

rande enligt enkätenär

sökande efter forskningsrapporter och litteraturreferenser,0
sökning databaser,i0
kunskapsförrnedling och kontakt med forskare gäller endast0 an-
ställda,

distansundervisning, kontakt med myndigheter och leveran-ävenmen
och undervisning och självinlärning internet vik-törer om uppges vara

tiga användningar. förekommer bådaDessutom i hel delgrupperna en
surfande, enligt bedömama.

Styrelsen för harSUNET tidigare konstaterat användsnätetatt mer
och i distansutbildning, bibliotekens användning ökar drama-attmer
tiskt, humanister och samhällsvetare håller på bli likaatt att stora an-
vändare tekniker och idag används intenätetnaturvetare, samt attsom
bara för forskning och utbildning för den tredje uppgiften,ävenutan

18-11295
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och andramed kommunersamspelutvecklarinnebär ettatt mansom
och utbildning.forskninggällerdetnäravnämare

informations-utnyttja denmöjlighethögskolorna attFör att nyage
utbildning, inteochforskningändamålsenligt inomtekniken på sättett

satsning påbeslutathar regeringendistansutbildning,minst enom
högskolornasmedelstoraochmindreinnebär deSatsningenSUNET. att

mellan universi-ochMbit/still 34uppgraderas stamnätetförbindelser
högskolestuderandeallakommerMbit/s. Dessutomtill 155tetsortema

SUNETsmed SUNET.förbindelseerhålla sty-bostadsort attoavsett en
in-teleoperatör,medavtalslutitnovember 1997relse har i ett somen
påintemetabonnemangerhållerhögskolestuderande ettdenebär att

villkor.förmånligamycket

SUNET-länsbibliotekensutvärderingEnförbindelserFasta av-
anslutning

projektmedelDUKOMförslagpåregeringenanvisade1996I avmars
förBiblioteketKungl.ochkulturrådtill Statenskronormiljoner2,1om

tillgäng-underlättaförtill SUNETlänsbibliotek att15anslutning caav
med projektetAvsikten ärdistansstuderande.förlitteraturligheten av
nätverksbaseradetillfå tillgångstuderandeförmöjligheterna attökaatt

distansstudierbedrivamöjligheternadärmed förbättra attochtjänster
för DU-underlagskall tjänaProjektethögskolenivå.främstpå som

användningenvidgamöjlighetenavseendebl.a. attbedömningarKOMs
handi förstafördistansutbildninginombiblioteksorganisationenav

universitetsstuderande.
1997 ihöstentill DUKOMredovisadesprojektetUtvärderingen av

länsbibliotekensutvärderingförbindelser EnFasta avrapporten -
Utvärde-1998:1.Kulturrådfrån StatensRapportSUNET-anslutning
använda-anställda ochbibliotekenstillenkäterskettharringen genom

re.
Gävle, Jön-Eskilstuna,projektet:ingick ilänsbibliotekFöljande 11

Västerås,Visby,Uppsala,Kristianstad,Karlstad,Karlskrona,köping,
VästerbottensbiblioteketVästerbotten.Östersund, länsbiblioteket isamt

därför inte iingickochanslutning ut-med sinigångdockkom senare
värderingen.

skeddeSUNET störreinkopplingen utanochFörberedelsema av
kraftfullhållflestapå deinnebarSUNET-uppkopplingenproblem. en

standardhöjningmedfördevilketbandbredden, storuppgradering enav
hög-medSamarbetettill internet.tillgångallmänhetensförframför allt

IT-bra. Kommunensdet helapåfungerade tagetoch kommunskola
statliga SUNET-inför dentveksammaställenpåansvariga ett parvar

IT-med kommunensöverensstämdeden inteeftersomsatsningen,



SOU 1998:84 Kapitel 2 129

planering. Eftersom biblioteket fick två fristående, hadenätseparata
dock kommuner allmänheti inte några synpunkter på anslutningen.

förorsakade hellerDen inte några säkerhetsproblem.
Flera bibliotek pekade på samarbetet med högskolan i SUNET-att

projektet medfört fortsatt diskutera utvidgad samverkan på fleraatt man
andra områden, bl.a. det gäller distansutbildning.när

Utbildning personal och allmänhet mycket viktig, det fastslogärav
samtliga bibliotek. Internetanvändningen på biblioteken överträffade i
de flesta fall förväntningarna. Den innebar också tvingades tillatt man
investeringar i antal datorer- här fanns dock skillnaderstörreett stora
mellan biblioteken.

Alla biblioteken hade regler för allmänhetens intemetanvändning,
ställdei princip samtliga intemetfunktioner till allmänhetensmen man

förfogande. Enligt enkätsvaren det alla människorsortersvar som an-
vände domineradesig servicen. Männen och åldersfördelningen vi-av
sade förövervikt ungdomar till 30 år. De studerande utgjordestor upp
den användarkategorin, yrkesarbetande och arbetslösastörsta ävenmen

nyttj Bland de studerande dominerade högskolestuderandestoravar
och komvuxelever. Andelen distansstuderande utgjorde mindreinte än

flesta hittade14 vad de letade efter på hand. HälftenDeprocent. egen
de svarande dock de fått hjälp biblioteksperso-ävenattav uppgav av

nalen. alla användare besvarat enkätenNästan mycket positivasom var
till intemetservicen.

Sammanfattningsvis kan konstatera biblioteken upplevtattman
SUNET-anslutningen mycket har inneburit förpositiv. Den lyftettsom
verksamheten och bibliotekets roll informationsförmedlare harsom
stärkts. Genom biblioteken har fått förbindelse med hög kapacitetatt en
och funktionermånga har de fått möjlighet ökad till deserviceatt ge
distansstuderande. fårUniversiteten också, allt fler bibliotekattgenom
ansluts, ökade möjligheter lägga kurser och material på distans.att ut

SUNETs styrelse har slutit avtal med kommunernaTELIAett attom
erbjuds uppkoppling 2 Mbit/s för huvudbiblioteken ipermanenten om
kommunerna och länsbiblioteken. Kostnaderna bestrids de första två
åren kommunen får förbinda sig bekosta de på-staten, att treav men
följande åren. början maj finns detI 1998 överenskommelser attav om

bibliotek42 på detta anslutits eller kommer anslutas till SUNET.sätt att

2.9.2 Skoldatanätet

svenska SkoldatanätetDet drivs på regeringens uppdrag Skolverket.av
skall fungeraDet vägledning i arbetet med integrera IT iattsom en

undervisningen. viktig roll förEn Skoldatanätet är attannan vara en
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med internetarbetarskolorutländskaochsvenskaförmötesplats som
och aktiviteteraktuellaallafinnskalendarietoch IIT. somevenemang

anslagstavlanoch viadiskussionsgrupperoch IT. Iundervisningrör
värld. Påskolansandra i nätetochmed kollegorkommunicerakan man

befinner sigvärldenskolor idemångaadresslistorfinns över somav
kol-realtid medidiskuterakanmed internet. Man ävenoch arbetarpå

erbjuds.web-chatsdenågonviaoch andralegor somav
och lärare iavsedda för eleverantal tjänsterdriverSkoldatanätet ett

möjlighettjänst attungdomsskolan. Lexin ärsvenskaden som geren
svensk/engelsktf.n.kvalitet,godlexikoni ettbläddradatornvia av

svensk/finskt.och ett
ämnesområdenolika ärinomantal länkarLänskskajferiet är ett som

bib-ochläraregås igenomkontinuerligtochkvalitetsbedömda avsom
på internethänderalltinformera nyttliotekarier. För geratt somom

Material frånnätversion.finns i etttidningSkoldatanätet ut ensomen
frånhämtasocksåfacktidskrifter kan nätet.ochdagstidningarantal
Skoldatanätet,påoch eleverprojekt för lärareantalfinnsVidare ett

villsjälvväljakanmusikprojekt. Manochkonst-bl.a. ett om manett
aktiviteterna.följaeller baradelta

svensktpåtillkomSchoolnet,Skoldatanätet, EuropeaneuropeiskaDet
ochmultimediaplattfonnetableraSyftet1997.initiativ år är att enen

förram

skolor i Europa,mellansamarbete
godinnehållpedagogisktmedinfonnationstjänstereuropeiska av

kvalitet,
skolmyndigheter,nationellamellannivåeuropeisksamarbete på0

och kom-utveckla ITföroch företaghögskoloroch attuniversitet
ochinnehållsmässigtpedagogiskt,skolornaimunikationstjänster

tekniskt,
utbild-iITsärskilt frågailärarna,vidareutbildningochfort- omav0

ningen.

ASKen2.9.3

förhögskolornas systemochuniversitetensASKen gemensammaär
utbildningsprogramochkurserallafinnsstudieinformation. Där som

utbild-uppgiftbehörighetskrav,ochbeskrivningarmederbjuds, om
ocksåfinnssommarkurs Därellerdistanspå pre-ningen m.m.somges

informationhögskola,och stu-universitetrespektivesentationer omav
utlandsstudier.tillmöjligheterochstudentbostäderdentkårer,
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innehåller information utbildningsansvarigaSystemet ochäven om
studievägledare med adresser och telefonnummer m.m.

Respektive universitet och högskola för den studi-attansvarar egna
tillförlitlig och korrekt.einfonnationen Högskoleverket harär ett sam-

för produktionen och tillhandahållandetordnande databasen.ansvar av

2.9.4 KNUT

för UTbildning,KunskapsNätet virtuell mötesplats förKNUT, är en
lärande med föralla intresserade AnsvarigIT. KNUT ärär avsom

och Kompetensutveckling KK-stiftelsenStiftelsen för Kunskaps- me-
utvecklad vid Lunds Tankendan tekniken CITU universitet.är är attav

inspirationskälla ständigt skallskallKNUT presenteravara en som ny-
kontakter.heter och skapa nya

finns interaktiva mötesplatser där kan vädraKnutpunkten sinaI man
erfarenheter och idéer. Fråga kan ställaåsikter och byta I Knut man

Ävenförsöker timmar. tek-frågor till pedagoger inom 24som ge svar
Forskarforum interaktivfrågor skall besvaras inom dygn.niska ärett en

forskning former för lärande medmötesplats kring IT.om nya
KK-stiftelsens skolsatsning redovisas påUtvecklingsprojekten i

pedagogiska erfarenheter, resultat,med aktuell information,KNUT
och under rubriker finnsoch adressuppgifter. övrigatips, idéer Där ex-

för utveckla former för lärande.metoder och strategierempel på att nya
Även ektens slutrapporter redovisas påDUKOM-proj KNUT.

ochockså information konferenser i Sverige iinnehållerKNUT om
utbildningsväsendet,världen, riktade till alla stadier iandra delar av

litteratur kring och lä-on-line, sammanställning ITkursersamt aven
pedagogiskauppgifter svenska och internationellarande, centraom

m.m.

Folkbildningsnätet2.9.5

delñnansi-från början DUKOM-projekt medFolkbildningsnätet ettvar
teknisk platt-KK-stiftelsen. syftar till dels erbjudafrån Detering att en

pedagogiskaflexibelt lärande, dels stödja denform för ochöppet ut-
folkbildningen. Folk-och flexibelt lärande inomvecklingen öppetav

folkbildare,erbjuder också mötesplats för allabildningsnätet oavsetten
diskutera frågor.organisation, att gemensamma
studieförbund och folkhögskolor erbjuda cirklar ochkan allaDär

traditionell verksam-vill eller kan delta ikurser för deltagare intesom
kunna följa kurs oberoende tid ochhet. På skallnätet rum.man en av
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och påplatser tjänsterkan utnyttjafolkhögskolorochStudieförbund
kostnad.folkbildningsnätet utan

Under 1997-1998Folkbildningsrådet.administrerasProjektet av
folkbild-förförsöksverksamheter inomrad lokalahandläggs ramenen

KK-stiftelsen.finansierasprojektningsnätet. Dessa av

iIT-utvecklingDistansutbildning och2.10

propositionerVårens

propositionenregionalpolitiskaDen

väl-ochför arbetetillväxt-Regional1997/98:62propositionenI om
möjlighe-förbättraförförslag insatserantalfinns bl.a. attfärd ett om

distansutbildning.tillterna
distansutbildningbehovet ärframhållerpropositionen attI avman

univer-samtligauppdragitharregeringeninformeraroch attstort om
distansutbildning,utbudetoch utökaprioriterahögskolorochsitet att av

bib-högskoleområdet ochpågår inomnationell IT-satsningattsamt en
SUNET.universitetsnätetmed hjälplioteksväsendet av

framhållerfolkbildningendistansstudier inom attgällerdetNär man
ochlänniljöerkringoch behovpreferenserhar olikastuderandeolika

arbetet,från hemmet,bedrivaskunnadärför börfolkbildningsstudieratt
gruppstudierlänniljöer förtillfälligastudiecentra,regionalaochlokala

hela lan-foraktivtmäklingssystem överattinitiativ Ettlokaltpå etc.
aktivite-önskemålsidansammanföra åmöjligtdetdet att omgöra ena

enligtböranordnareolikaerbjudanden frånsidanandraoch å pro-ter
harfolkbildningenframhållsVidare attkunnapositionen prövas. en

kulturutbudnationellambition göraroll regeringens ettsärskild i att
"IT-kulturcentra börlokalamodell förochallaförtillgängligt att en

utvecklas.
förstär-regeringenvillgymnasienivåpåvuxenstudiergällerdetNär
framförKunskapslyftet ochinombredda insatserna görska och som

beroende på regio-till utbildningmöjligheterobalansen iallt pröva om
börMåletytterligare.kan utjämnasförutsättningarlokalaochnala en-

harKunskapslyftetinomdepropositionenligt att somvuxnagevara
fåbostadsortoberoendemöjlighetdistansutbildning attbehov avenav

skall kunnadet måletandra. Förvillkor attstudera på upp-somsamma
utbildningargymnasieskolans görasdelarnaviktigastedemåstenås av

tillgängliga via IT.
utbildningsmöjlighetema fö-högskoleorterutanförförbättraFör att

och distansut-decentraliserade utbildningendenreslår regeringen att
århögskoleplatser,500med minst 1 senastskall byggasbildningen ut
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första2 000, i hand inom stödområde Omfattningen den fortsattaav
utbyggnaden distansutbildning inom högskolornas utbildningsutbud,av
liksom dess inriktning, regeringen återkomma till iattavser senare
samband med behandlingen förslag.DUKOMs I propositionenav
framhålls också det då kan bli aktuellt ställning till frågorävenatt att ta

formerna för och genomförandet distansutbildning,rör bl.a.som av om
modifieringar behöver i resurstilldelningssystemet för grundläg-göras
gande högskoleutbildning med hänsyn till målet främja distansut-att
bildning.

I propositionen framhålls vidare det i dag finns IT-kunskapatt stor
inom alla delar utbildningsväsendet, den mycket ojämntatt ärav men
fördelad. förGemensamt olika utbildningsnivåer behovet fortsattär av
utveckling IT-baserad pedagogik, teknik och läromedel. Sådan ut-av
veckling dock resurskrävande. För stödja utvecklingen di-är att av
stansutbildning baserad på modem informationsteknik föreslås därför

särskilt utvecklingscentrum etableras i Härnösand. Centrumetatt ett
skall kunna bedriva sitt utvecklingsarbete både med centrala resurser
och med samverkar nätverksbaserat.resurser som

Ledningen för skall enligt förslaget uppdras åt delega-centrumet en
tion i vilken företrädare för första handi högskolan och folkbildningen
ingår. Delegationen och skall tillsammans statligutgöracentrumet en
myndighet. ochKompetens inom bör också kunnacentrumetresurser

förutnyttjas den satsning på gymnasiestudier distanspå sker bl.a.som
inom för Kunskapslyftet. Därför bör företrädare förävenramen vux-
enutbildningen ingå i delegationen.

Enligt propositionen har erfaritregeringen Stiftelsen för kun-att
skaps- och kompetensutveckling beredd stödja den delär att cent-av

kommer inriktad IT-utveckling för folkbild-rumet, att motsom vara
ningens behov, med miljoner kronor.50 Regeringen avsättaattavser
50 miljoner kronor år första hand for1999 i högskolans behov. Dele-
gationen bör enligt förslaget inrättas möjligt och nå-snarast centrumet

under år 1998 efter förslag delegationen. Delegationen fårgot senare av
uppdrag förslagi lämna till inriktning och fortsatt finansieringatt av

verksamheten. Delegationen föreslås få i uppgift förfogaäven överatt
de särskilda högskoleplatser nämntssom ovan.

Propositionen folkbildningom

Enligt propositionen Folkbildning prop. 1997/982115 bör folk-om
bildningen på sig viktiga uppgifter på IT-området till förta nytta sam-
hället och för folkbildningens verksamhet. Folkbildningen böregen
kunna bidra både erbjuda utbildning kring ochITatt attgenom genom

redskaputnyttja IT i utvecklingen den verksamheten. Re-som av egna
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IT-användningen ipåskyndaförinitiativdärförgeringen attatt taavser
folkbildningen.

med sinfolkbildningen,framhåller storapropositionen attI er-man
såvälmänniskor, harmellankreativaskapafarenhet mötenatt enav
stödsverksamhetsformerutvecklauppgiftmöjlighet att avsomsom en

människor. Isamspel mellansig påfortfarande baserarIT, sommen
informationenbearbetamöjligheterskapasfolkbildningsaktiviteten att
har ocksåFolkbildningenkunskap.omvandlas tillkandenså enatt

degranskningtill kritiskmöjligheternaförbättrauppgift iviktig att av
tek-denmed hjälptillgängligainformationsmängder görs nyaavsom

ocksåkommunikationsteknikenanvändningökadniken. En gerav
grundar sig påfolkbildningendiskussionerbredda demöjlighet att som

lokalt.tillgåfinnsinteämnesexpertisanvända attoch att som
hela be-tillallmän IT-kompetensmöjlighetenöka attFör att ge en

fram IT-stöd förfolkbildningenregeringen att tavillfolkningen enge
tilltillgångökadfolkbildningenregeringenvillVidaregrundkurs. ge

förmedlas via IT,kunskapsmängdochinfonnations-den genomsom
medtill internetansluta sigfolkbildningenförmöjliggöra attävenatt
denenlighet medivillkor iförmånligaoch på settstortkapacitetgod

dele-till SUNET. Denanslutningfolkbibliotekensgällt förmodell som
till hurförslaglämnauppdragfå i sta-bör attgation nämnts ovansom

dettapåtill internettillgång sätt.folkbildningensstödjakanten
inompåbörjatsutvecklingsarbetepåskynda detvillRegeringen som

Folkbildningsnätet. Dettaprojektetstöddaregeringenför det avramen
skapaavsiktbreddas iförslagetenligt attbörutvecklingsarbete gemen-

användaskanfolkbildningen,förfunktionerIT-baserade somsamma
IT-utformaförfolkhögskolorvidoch lärare attcirkelledare egnaav

IT-funktioner.andramaterialpedagogiskabaserade samt gemensamma
dettaställning icentralfårföreslagitsutvecklingscentrumDet ensom

arbete.
harfolkbildningenpropositioneniunderstryker attSlutligen enman

till-kulturutbudetnationelladetvia ITroll arbetet görasärskild i att
landet.helaigängligt

vårpropositionårs ekonomiska1998

inforrnationstek-framhåller1501997/98: attprop.vårbudgetenI man
regeringenochkonkurrenskraftför Sveriges attmycketbetyderniken

männi-så mångaskall kommaITkunskapochför IThar att omansvar
kvin-till ökaledaskall bl.a.IT-politikendel. atttillmöjligtskor som

användning IT.avnors
milj1,3harregeringenpåpekar satsatpropositionen attI ar-caman
för IT-nationellt1997-1999 påperiodenunder ettder kronor program
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överenskommelse mellanresultatutbildning. Programmet är ett av en
företrädare för lT-företagen. Utbild-Industriförbundet ochregeringen,

för arbetsmarknadsutbildningenprojektforrn inomdrivs iningen ramen
högkvalitativ utbild-fåromfatta 000och beräknas 10 personer som en

växanderisken för flaskhalsar den snabbtDärmed beräknas ining.
minska.ekonomin

undermiljarder kronorföreslår regeringen 1,5Därutöver avsättsatt
föreläggaför i skolan. Regeringeninsatseråren 1999-2001 attavser

där utgångspunkten allaför skolan,IT iriksdagen är attett program
använda datoreroch möjligheterkunskaperelever skall ettatt somges

infonnationsverktyg.modernt
överföringska-ytterligare uppgraderingskallSom nämnts avovan
särskild kom-universitetsdatanätet SUNET. Eninompaciteten göras

offentlig sektorför anställda inomrörandepetensutveckling IT ser re-
Vidare före-uppgift under de kommande åren.viktiggeringen som en

kulturområdet.inomslås satsning på ITen

länderexempel från andraNågra2.11

iDistansutbildning Norge2.1 1.1

distansutbild-inomöversikt olika institutionerkortHär överges en
Carl Holm-finns iutförligare beskrivningningsområdet i EnNorge.

publi-lärande harundervisning ochUtbildning,berg: På Distans som-
delbetänkandet SOU 1998:00.icerats

Två samordnande organ

sammanslutningNFFFjernundervisningForbuna forNorsk är aven
brett spektrummedlemmar harbland sina 22organisationer, ett avsom

distansutbild-bedrivadelvis sig åthelt ellerinstitutioner ägnar attsom
skolordistansutbildningsinstitutsåväl privatainnebärning. Det att som

har sek-medlemmar. NFFoch universitetbranschutbildningför ettär
församlatuppträderkansli Oslo ochoch iretariat ettett organsom

myndigheterna.medlemmarna gentemot
KUF använderforskningsdepartementetutdannings-Kirke-, og

har bl.a.kontaktorgan.samarbets- och DepartementetNFF ettsom
distansutbild-kvalitetsfrågor kopplade tillutredauppdragit NFF att

föroch riktlinjerutarbetat kriterierharhar resulterat i NFFning. Det att
distansutbild-bedriverför institutionerkvalitetssäkringkalladså som

di-granskarnorska organisationockså denning. NFF är omsom
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kan berättigade till statsbidrag för sinstansutbildningsinstitutioner vara
verksamhet.

för olikanationella kommittéer EUsiNFF är representerat program.
internationella organisationernamedlem flera deiOrganisationen är av

årliga konferenser ochhåller vidarepå området. NFF ut rapporterger
bedriver.projekt organisationenfrån defrån dessa liksom som

högskoleni-påför fjernundervisningSentralorganet universitets- og
uppgift stimulera utvecklingenövergripandeharvå SOFF att avsom

norskaundervisningsforrner vid deoch flexibladistansundervisning
först i januari 1994,blevhögskolorna. SOFF permanentett menorgan

förtillskapalångt tidigare. Idénhade igångverksamheten ettattsatt om
distansutbildningsområdet väcktespåkoordinerandehögskolorna organ

hade avfárdatliksom tidigare i Sverigedå i Norgepå 1980-talet, man
1990-talet bedrevsbörjanUniversity. IOpentanken ettatt starta av

natio-och betecknadesunder utprövningprojektSOFF ettett somsom
nellt kunskapsnät.

högskoleut-den norskafast struktur iblev SOFFEfter prövotiden en
skall enligtinnehåll. SOFFfick tydligareUppdragetbildningen. ett en

strategiplan bl.a.

distansutbildning,och institutionertill studentervägledning om0 ge
metodfrågor,ämnesmässigabl.a. om

di-norskeller planeras inompågårverksamhetkoordinera som0
olika ämnesin-ihop dehögskolenivå och knytapåstansutbildning

samarbete,nationelltstitutionema i ett
devidareutvecklingstimulera tillutvecklingsprojekt ochföreslå av0

pågår,verksamheter som
prio-har kompetens inominstitutioner,hjälpa och uppmuntra som0

distansundervisninggenomföraochutvecklaområden,riterade att
områden,dessapå

medel till be-skall fördelahurtill departementetråd ettmanom0 ge
utvecklingsprojekt,antalgränsat

di-verksamheter inomprojekt ochutvärderingför avansvara0
högskolor.ochuniversitetstansutbildning på

begreppet distansut-vid definitionarbetei sitttillämparSOFF aven
undervisningssitua-tillskapadet centralabildning och är attattmenar

flexibilitet.karaktäriserastioner avsom
för högskole-enhetmellan departementetslänkhar blivitSOFF en

samverkan.flera högskolor ihögskolor ellerenskildautbildning och
och bereda finansieringenmellanuppgift prioriteraSOFF:s är att av

dem.följa KUFsamordna demutvecklingsinsatserna, samt attatt upp
således kanfrånefter förslag SOFF,utvecklingsmedelfördelar sesom
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till arbetsfördelning kommer till stånd mellan olika högskolemil-att en
och falljöer i vissa samarbetsorganisationer skapas. Initiativ tillatt ut-

vecklingsinsatser komma frånkan såväl högskolorna.SOFF KUFsom
hade år miljoner norska kronor fördela till1997 8,5 olika utveck-att
lingsprojekt.

har det Nationale fjernundervisningsnettetSOFF skapatgenom en
samarbetsorganisation och marknadsföringsstruktur, där de stude-en

web-plats kan överblicka allrande på högskoleutbildning i Norgeen
går följa på distans. På den kanalen finns offentliga och33 pri-attsom
institutioner för högre utbildning och fyra universitet. SOFF harvata

vidare givit serie särskilt intresseAv Rapportärut rapporter.en
fjemundervisningstilbudet2/97:Utvecklingen i norsk högre utdan-av

framning 2005.mot

Läromedelstörsörjning och databas

Norsk fjernundervisning NFU organisation utvecklar läro-är en som
medel för distansutbildning. bedriver ingen utbildning i regi.Den egen
Vanligen det studieförbunden använder material,NFU:sär som men

och skolor använder läromedlen. delprivata kursarrangörer Enäven av
sänds norsk tv/radio. många liknar verk-produktioner i PåNFU:s sätt

den svenska Utbildningsradions arbete. arbetarsamheten vid ManNFU
ljudband ochmed såväl planering och produktion tv-program, text-av

förorganisationsformer och kringmaterialböcker skapa göraattattsom
till kompletta läromedel.dessa mediepaket

gäller studiematerial förMålgruppema for läromedlen Detär vuxna.
läromedel och upplysningspro-grund- och gymnasieskolenivå samt
har särskilt uppdragolika fackornråden. NFUinom ett att ut-gram

distansläromedel för sådana ämnesområden täcksveckla inte insom av
också förde ordinarie skolsystemen. har tilldelats vissaMan ansvar

med funktionshinder eller med andra modersmålt.ex.grupper, personer
norska.än
Nasjonalt läremiddelsenter NLS har övergripande nationelltett

for läromedel alla nivåer det norska utbildningssystemet.på iansvar
skall stöd till läromedelsutveckling och initiera materialut-NLS ge

veckling områden dåligt försedda med läromedel.på ärsom
för distansutbildningen viktig funktion byggt ochEn NLSär att upp

database for fjernundervisning.för Norsk delBasen utgöranvarar en
Skolenettet. har utvecklats samarbete mellan ochi NLS, SOFFDenav

Databasen förtecknar utbildningsutbud från de fristående di-NFF.
stansutbildningsorganisationer godkänts KUF, universitetenssom av
och högskolornas distanskurser läromedelsutbud.NFU:ssamt
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Distansutbildarna

bakgrund kor-hardistansutbildningsinstitutionemaMånga somenav
med bre-utvecklats till institutionerdärefteroch harrespondensskolor

högskolorna,de privatagällermetodik.och Dettadare ävenansats me-
börjat arbeta medunder århögskolorna förstde offentligadan senare

korrespondensmetodikenbakgrund i ärdistansutbildning. Denna en
kunskaperfinns basdistansutbildning. Detnorsktillgång för omen av

ställerdistansstudierochdistansundervisningsärskilda villkorde som
från denvidareutveckla utbildningssystemenkunnatharoch grun-man

den.
brevskole. MångaFolketsframhar vuxitIüernundervisningFB ur

kommunaltoch tillfackförbundens folktillvänder sigkurserna an-av
verksam-speciellt drag ikursutbudet Ettbredden iställda, är stor.men

studieadministrativomfattandepåpåheten FB är satsatatt ser-enman
stude-deförsta ansikteUndervisningssekreterare FB:s ut motvice. är

praktiskalöserarbetsformerochkurserinformerarrande, de samtom
handledningsuppgifterdirektastudierna. Förkringproblem engagerar

utanför organisationen.250FB personerca
VinstintressestiftelseKunskaps InstituttNorsk utanärNKI somen

derasmänniskorhosutbildningsbehovtäcka in oavsettmålhar attsom
omfat-bedriverstudierna. NKIutgångspunkt föroch derasbostadsort

distansutbildningsom-forskning inomoch vissutvecklingsarbetetande
delorganisationer, NKI-fyrabedrivs iVerksamhetenrådet.

NäringsAkademietHögskolen,Polytekniskefjernundervisning, Den
Forlaget.och NKI

distansutbildningsor-NorgesNKI-fjemundervisning störstaär en av
helaämneskursersåväl enstakaomfattarKursutbudetganisationer. som

med traditio-bådearbetarhögskolekurser. Manochyrkesutbildningar
kan kom-stöd.elektroniskt Dettaoch medkorrespondensstudiernella
för 1998Utbudet100klassrumsstudier påmed änbineras orter.mer

enstaka kurser. Detoch 300studieprogramlängreolikaomfattar 70
under året.studerandeaktiva000ha llkommerinnebär attatt caman

000kostar 30två årstudietaktmed 50följa kurs överAtt procent caen
Även ha högpåharNKI-fjernundervisning attNkr. på satsat enman

tillhar lettIT-områdetpåkompetensNK1:sstuderandeservice.pånivå
web-baseradanvänderuteslutandeSkolen,skapat Netatt ensomman

kurser.miljö för sina
distansutbildningsorganisationer. Denden äldsta NorgesNKS är av

verksamheteråtskildamedstiftelsetillomvandladidagär varavsexen
ochförlagbl.a.harNKS-gruppenfjemundervisning egetettNKS är en.

administrativaochekonomiskainriktad påfrämsthögskola ärsomen
ämnesområden.
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frånalla studienivåerkursutbud påharFjernundervisning,NKS som
påkoncentrationmed ämnesmässighögskola,grundskola till upp-en

påutbildarehälsa,liv och Norgesfamilj, socialtoch störstaärväxt
förspeciellt tillrättalagdhärUndervisningengymnasial nivå. är vuxna

och videokassetter.ljud-materialmed skriftligt samt
Flaggskep-Nkr.miljoneromslutning 200helaNKS-gruppens är ca

ungefär hälften detta. Kursut-förfjemundervisningNKSpet avsvarar
årli-000studerande 30och antaletkurseromfattar 200 ärbudet caca

gen.
NKS Höy-etablerades 1996HöyskoleMerkantileOslo attgenom
verksamhetHögskolansSchool gickBusinessskole och IHM samman.

ämnesområden. Studi-administrativaekonomisktinriktad påfrämstär
Oslo,fysiska miljöer, iigenomföras antingenkan treen averna

kombinationerellereller på distansellerTrondheim Bergen, avsom
fjemundervisningNKSadministrerasDistansundervisningendetta. av
fjemundervisninginnehållet kurserna. NKSfor ihögskolan svararmen

högskolor.andramed flerapåsamarbetar sättsamma

förslagBuer-utvalgets

betänkandet Ny kom-framhösten 1997ladeunder KUFkommittéEn
videreutdanningspolitikkenhetligforGrunnlaget etter-petanse, ogen

1997:25.NOU
handlingsplannationellförinnehöll inom ettBetänkandet ramen en

allapåförutbildningsmöjlighetemahurförslagantal vuxnastort om
förslagenGenomgående iorganiseras. attutökas ochskallnivåer var

tillgänglighet,flexibilitet,tillgodose behovskallutbildningsutbuden av
denHuvudstrategin iarbetslivsorientering.ochkvalitethögöppenhet,

kompetensut-vidareutbildningsrefonnenochefter- attföreslagna var
skall kunnaUtbildningenmed arbete.kombinerasskallvecklingen ge-

och påarbetsplatseneller påbostadentillanknytningeller inomföras i
studeranden.enskildedentider passarsom

utveck-föreslogshandlingsplanennationelladen ettdelSom aven
medier iinteraktivanätbaserade ochbruketförlingsprogram vux-av

ochmediapedagogikiuppbyggnad kompetensenutbildningen, vux-av
baserasutbildningserbjudandenutvecklingenpedagogik samt somav

kommunikationsteknolo-ochinformations-möjligheterpå de somnya
gin ger.

ordföranden, sågdäriblandkommittéledamötema, attNågra enav
Öppet mel-samarbeteorganiserad iUniversitet,institution,särskild ett

fallutredas. såborde Inäringslivet/arbetslivet,ochmyndigheterlan
flexibelt lä-företableraderedan finnsde miljöerdelskulle somen av

satsning.dennarande ingå i
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kommittéledamöter föreslogAndra etablerar uni-öppetatt ettman
versitetsnätverk med utgångspunkt i de utbildningsmiljöer redansom
finns vidareutvecklas till bli koordinator och pådrivareoch SOFFatt att

för nätverksuni-vad kallar "Norgesnettuniversitetet. Huvudmäni man
de högskolor vill delta i arbetet med flexibelversitet skulle vara som

ledamöter det på gymnasienivåutbildning. ansågDessa även äratt
och flexibeltmed ökad insats inom distansutbildningnödvändigt en

föreslog därför mindre samordnings-lärande. De upprättaratt ettman
på gymnasienivå.organ

Öppen universitetsundervisning i Finland1.22.1

Öppenbeskrivning universitetsundervisning iföljer kortHär aven
Holmbergsbeskrivning återfinns i CarlFinland. utförligareEn ovan

nämnda rapport.

Inledning

Finland kan främstdistansutbildning i dag itill denUrsprunget serman
samverkan med folk-högskolorna och i deras isökas inom strävan att,

med utbildning till bredanåbildningsorganisationema, ut grupper.
blygsam under de decenni-verksamhet har varitBrevskolomas senaste

svenskspråkig, delar folkhög-och ingårfinsk-Två, som avenema. en
yrkesinriktad korres-Finland. finns vissskoleverksamheten i Det även

denverksamma påBrevskoloma vanligenpondensundervisning. är
utvecklingsprojektantalhar påbörjatsUnder 1997sekundära nivån. ett

gymnasie-starkt teknikstöd iimplementerahuvudinriktning är attvars
tillgänglig på distans.därigenom denochundervisningen göra

studie-inriktats hurdet följande har på visaiBeskrivningen att en
elleruniversitetsundervisningenFinland kallas denform, i öppnasom

den studie-vad karaktäriserarhar vuxit fram ochuniversitet,öppet som
formen.

Öppet universitet

ochländerna finns Finland lång starkandra nordiska iLiksom i de en
med1990-talet räknarvuxenutbildning. Undertradition attmanav

befolkningen Finland varje år bedriverden idrygt hälften vuxnaav
roll dethar tidigt haft central istudier. Högskolornaformnågon enav

tillfälliga1900-talet har sommaruni-Sedan börjansammanhanget. av
för denhela landet.successivt byggts Enversitet över särart ut-upp
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för delta denfinns några formella kravdet intebildningen att utanär att
för alla.är öppen

finsk distansutbildningför utvecklingenfaktorviktig ärEn attav
mellan olika vuxenutbild-byggde samarbetepåsommaruniversiteten

framhar därigenom vuxituniversitetetningsanordnare. Det öppna or-
universitetetcentrala planer.fastställda Detganiskt äröppna ettutan

och undervisning sker iStudierfysisk institution.intestudiesystem, en
nätverk.

1970-talet inspirerades arbetetuppbyggnadsskedet påUnder av
tillFinland anslöt sinStorbritannien, iUniversity iOpen manmen

StorbritannienMedan inriktningen ivuxenutbildningstradition.långa
möjligheten tillungdomen gått mistemänniskor, iatt omsomvar ge

samhällspers-dominerade Finlandchans, iandrahögre studier etten
universitetsstudiermed hjälpfokusera påpektiv. komMan taattatt av

utanför universiteten.lämnatsde begåvningsreservertillvara som
mellan universiteten,formaliserades samarbetet1970-taletUnder

folkhögskoloma och sommaruniver-arbetarinstituten,ochmedborgar-
universitetssystem.riksomfattandesiteten i öppetett

fortbildningscent-universitetvid finska1980-talet skapadesUnder
universitetsutbildning. Fort-för extramuralverkauppgiftraler med att

finska universitetet.kärnan i detbildningscentralema öppnaär numera
till uppgiftharsamarbetsorganisationdem finnsMellan somnumer en

olika aktörerna.koordinera deochlänkaatt samman
öppenheten utbildnings-alla oberoendeinnebär, nämnts, att avsom

Åldersgränsen deltaför ifölja undervisningen. öppenbakgrund kan att
Finland, lik-Eftersom iår.sänkts till 18universitetsutbildning har man

kanutbildningarna,platsantal de högreihar begränsatSverige,isom
studerandeurvalNågotfå studieplats. görsintresseradeallainte aven

anmältstuderande sig.ordning desker i denantagningdock inte, utan
tid och plats.gäller DetdetskallUtbildningen näröppenäven vara

undervis-modemdistansutbildning, därexempel påfinns godamånga
världsledandevirtuellt medskeroch samverkananvändsningsteknik

foröppenhetFinland talarområden.olika Iinominstitutioner omman
ofta kombinerarinnebärinlärning, vilket när-ochundervisning att man

benämns ikombinationdistansstudier.och Dennasjälvstudierstudier,
studerandedeförutsätterflerformsundervisning. Den ärFinland att

hand.och kan studera påsjälvadesjälvständiga, taratt egenansvar
rådgiv-ocholika handlednings-stödsSjälvstudiema genom

fönnåga tillstuderandesutveckla densyftar tillningstjänster, attsom
studiefárdighetkurser iGrundläggande stödsystemetisjälvstyrning. är

dess terminologi.universitetsstudier ochkringoch orienteringsmoment
Andra viktigaför dessa kurser.har framställtsläromedelOmfattande

studiehandledning.och Detutorverksamhetstödsystemetinslag i är
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vanligen indeladestuderande i träffas de läro-är grupper, som en av
det samarbetar med. från detanstalter universitetet Enöppna tutorsom

universitetet närvarande träffas. bistårTutomär näröppna gruppen
främst frågor gäller innehållet i kurserna, medan studiehandled-i som

huvudsakligen fokuserar på Studieteknik och praktiska studie-ningen
anvisningar.

Finland betalar kursavgifter,distansstuderande i varierarEn som
Avgifterna självkostnadsprin-starkt mellan olika kurser. bygger på en

kostnaderna för bland dede studerande skall täcka tjänstercip, annat
för handledning. Vid Universitetet i kostar, tillkrävs Tampere ex-som

genomföra mellanempel, block kurser på deltid årtar ett attett som
och Fmk.700 2100

samverkarutbildningsarrangörer inom universi-300Mer öppenän
närundervis-och kommuner finns inslagentetsundervisning i 200 av

deltid och undervisningentillgängliga. Studierna bedrivs helt påning
studerande därför inte berättigadekvällar och veckoslut.sker på De är

studiestöd.till

Utvecklingslinjer

fört fram förslag särskild utbild-Undervisningsministeriet har om en
skapandet förvuxenstuderande, led iförningsväg ett ett systernavsom

universitetsutbildningen skalldenlivslångt lärande. Studier inom öppna
leda fram tillstudier vid högskola och kunnakombineras med examen.

högskoleplat-examensinriktadeskall deförslaget 25Enligt procent av
univer-de studerande kommer via detför öppnasomserna reserveras

sitetet.
för åren framvidare utvecklat kunskapsstrategiharMinisteriet en

virtuella univer-väsentligt inslag detdennatill år 2 000. I öppnaär ett
nätverksuniversitetskalldet universitetetsitetet. växaUr ett nyttöppna

stöd tillobegränsade möjligheter fördefram utnyttjar närmast un-som
informationstekniken till-inlämingsprocessemadervisnings- och som

skall möjligt studeraavsiktema dethandahåller. En är attatt varaav
och plats.oberoende tidav

web-miljö, kunnastuderande skall via intemetingâng,Den enen
vid finska universitet,utbud, kunna nå undervisningensigorientera om

utländskavirtuella vidbibliotekstjänster och tjänsterolikanå typer av
undervis-tänker sigdet virtuella universitetetuniversitet. Inom attman

vilketomformas till bli nätbaserad,helt eller delvis skallningen att
skall kunnasnabba datanät. studerandekräva mycket Dekommer taatt

från olika miljöer.del undervisningenav
strategisk plan beslutatsbedrivs utifrånUtvecklingsarbetet somen

utbildningssystemetPlanen alla delarfinska regeringen.den rör avav
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utvecklingen. Detstödjaföravdeladefinns attsärskildaoch resurser
tillstödförlärarfortbildning,förtillgängligafinnsmedelinnebär att

nätanslut-ochdatorertill inköpbidragoch förläromedelsutveckling av
forsknings-fleraoch iforskningsresurserocksåavdelarningar. Man

påutbildningssystem vägärdetframkunskapermiljöer manväxer om
Finland.iskapaatt

industryforUniversity1.32.1

distansPågenomgång ihistoriskaHolmbergsCarlframgårSom av
tradi-långStorbritannienharlärandeochundervisningUtbildning, en

denUniversity. Iförkroppsligad i Openbl.a.distansutbildning,tion av
finnslärandetlivslångadetförvisionregeringensbrittiskanuvarande

be-harmissvisande,Namnet äriof IndustryUniversity centrum. men
univer-sig inte nyttettblivit känt. Det rördet hardärförhållits omatt

utbildnings-och privataoffentligamellansamarbetesitet, ettutan om
konkur-näringslivetsökaförorganisationerandra attochanordnare

attraktionskraftsinförbättramöjlighetmänniskor attrenskraft och ge
arbetsmarknaden.på

mål:strategiskaviktigatvåUFI harIndustryforUniversity

individer,ochföretaghoslärandelivslångtföröka intressetatt0
utbildning,nydanandeochhögkvalitativpåtillgångenförbättraatt0

kommunikationsteknologi.ochanvändande ITsärskilt avgenom

flexibelt läran-förorganisation öppet,bliplanernaenligtskallUFI en
ochkunderföretagochindividerbådeha an-kommerde. somDen att

ochläromedelutbildning,förmedlaskallteknik. UFIvända sig av ny
hemmen,tillgängliga iskall blikvalitet,högutbildningstjänster somav

landet.helapå lärcenteroch överarbetsplatsernapå
pålitligochtydligrivas attlärande kommerför attHinder genomner

möjlighetfårmänniskorerbjuds,rådgivning attochinformation genom
dem,platser samtochtideroch påtakti sinsig passarlära somatt egen

kostnaderna.nedfåförstimulerasmarknader attatt nyagenom
reda påföretagochindivider att tahjälpaskallUFITanken är att

påutbildningtill dennatillgångfåochbehöverdeutbildning attvilken
dettamänniskormångatid. antasFörochplats vararätträttsätt,rätt

arbetsplatsen. Deeller påhemmaradio/TV,eller somdatorergenom
siganvända nät-kunna ettkommertill datorer atttillgånghar avinte

lokalastimulerakommerUFIolika platser. attpå or-lärcenterverk av
pålärcentersådanabyggasamarbetsorganoch attganisationer upp
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franchise-basis, vilket kvalitet och tillgänglighet förgaranterar UFIs
kunder.

Viktigt blirUFI del vardagen.är Under de förstaatt åren kommeren av
prioritera brett utbud beståendeatt ettman av

baskunskaper,
och kommunikationsteknik,IT

utbildning för små- och medelstora företag,
utbildning för vissa specifika sektorer, miljöteknik, handel,t.ex.
multimedia.

skallUFI inte anordna all utbildning själva, tillutan uppmuntra samar-
bete mellan offentlig och privat sektor och stimulera marknaden att

möjligheter för demöppna vill lära sig. utbildningDennya som som
skall främjaUFI sträcker sig från baskunskaper i läs- och räknefärdig-

het till specialiserade kunskaper i teknik och företagsledning. skallUFI
förmedlare sammanför de lärande med kvalitetssäk-agera som en som

rade produkter, kurser, utbildningstjänster och läromedel från utbild-
ningsanordnare, företag och andra organisationer. UFI skall också sti-
mulera marknader beställa multimediaprodukter i denattnya genom
pedagogiska och tekniska frontlinjen för fyllaatt tomrum.

För detta kommeruppnå UF Iatt att

analysera marknadens och framtidade kundernas behov,
föra fram dessa behov och därmed skapa marknad,storen
erbjuda information, råd och förstöd de människor intresse-ärsom
rade,

till utbildning hög kvalitet finns lätt tillgänglig,att0 se av
beställa utbildning och utbildningsprodukter för över-attny nya
brygga mellan tillgång och efterfrågan,gapet
säkra kvaliteten i de produkter och tjänster förmedlas och be-0 som
ställs.

skall arbetaUFI ihop med många organisationer sigägnarsom vux-
lärande. början kommerI UFI arbeta med offentlig verk-mest attnas

samhet och offentlig finansiering, också med privata före-men senare
både kunder och utbildningsanordnare.tag, När blir etableratUFIsom

kommer offentlig finansiering behövas för vissa kategorier stude-att av
rande, den privata sektorn kommer för andra kategorier.överatt tamen

University for Industry kommer enligt planerna lanseras i fullatt
nationell skala år 2 000. Fram till dess arbetar med utvecklaett team att
rättsliga och administrativa strukturer och planer för verksamhet.UFIs
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UFI-delarnaolikadeutvecklingsprojekt kommer att testarad avEn
anstäl-chef för UFI attkommer1998 permanentmodellen. Hösten en

las.
företagochmänniskorÅr miljoner2,5sig2002 attväntar caman

och äninforrnationstjänster attanvända UFIskommeråret merattom
utbildningsprogramföljakommeråret att som000600 ompersoner

denharigång UFIUFI. Förhjälpmed attellerorganiserats avav
ochunder 1998pundmiljoner15beslutat investeraregeringenbrittiska

1999.

samarbeteInternationellt2.12

Norden

UNdervisningenDatapedagogik iochInformationsteknologiIDUN
inforrna-brukpedagogisktpåsatsningMinisterrådetsNordiska avär
ochvåren 1995inleddesProjektetundervisningen.tionsteknologi i om-

yrkesutbild-gymnasium,grundskola,utbildningsornrådet:helafattar
universitetsutbildning samtochhögskole-lärarutbildning, vux-ning,

enutbildning.

EU"unionenEuropeiska -
utbildningutvecklingentillbidramålsina att enhar avEU ett avsom

medlemsländernamellansamarbetetfrämjakvalitetgod attgenomav
komplette-ochstöderyrkesutbildningspolitikgenomföra somsamt en

närvarande iförskerDetinsatser.medlemsländcmas pro-egnarar
peri-undergenomförsVinci,daLeonardoochSokrates somgrammen

medlemsstaternaochgemenskapenskall1995-1999. Därutöveroden
utanför EUländermedutbildningsornrådetpåsamarbetefrämjaockså

organisationer.internationellamedoch
utbildningför högreErasmusdelprogrammeninnehållerSokrates

ingårdeåtgärder. IövergripandeskolanförComenius senareoch samt
informations-förochnätverkolikaLingua,språkprogrammet program

vuxenutbildning.ochdistans-erfarenhetsutbyteoch samt
förbättraforåtgärdertillstöd attdaLeonardo Vinci-programmet ger

kompetensutvecklingen iochyrkesutbildningengrundläggandeden
kunskapsutveck-språkkunskaper,bättreföråtgärderinklusiveföretag,

informationsutbyte.innovationochling samt

http://www.tic.dk/pr0jekt/idun1°Intemetadress:
http://eupro.seinternetadress:" ProgramkontoretsSvenska EU
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Under perioden 2000-2006 tänker kommissionensig tre nya pro-
med grundstruktur och de målengram en gemensam attgemensamma

främja tillgång till utbildning och livslångt lärande för alla, aktivt och
solidariskt medborgarskap kompetensutveckling för sysselsätt-samt
ning. Stöd skall till åtgärder för fysisk rörlighet, virtuell rörlighetges
och informationsteknik i undervisningen, nätverk för samarbete, språk-
och kulturkunskap, innovation information. Desamt nya programmen
förutsätts träda i kraft den januaril år 2000.

Distansutbildning betraktas nyckelfaktor i arbetet med attsom en
höja nivån och öka tillgängligheten till utbildning och kompetensut-
veckling för medborgarna i EU.

På hartid Europeiska kommissionen tagit ytterligare initiativsenare
till olika projekt på utbildningsområdet. Ett dessa bildaär attav en ny
europeisk stiftelse för främja utvecklingen IT och multimedia föratt av
utbildningsområdet. Kommissionen vill utbildningssektom, dator-att
branschen och innehållsleverantörer förlag och TV-foretagt.ex.som
skall samarbeta i olika utvecklingsprojekt. Tanken branschvarjeär att
skall bilda sitt samarbetsorgan sedan tillsammans bildar stif-eget som
telsen.

Arbetet med det Europeiska Skoldatanätet inleddes hösten 1997,
sedan kommission i juli beviljade medel till projektet. Samtliga EU-
länder deltar arbeteti Island, och Schweiz.Norge Sverige har bl.a.samt

för utvecklingen interimistisk plattform för Skoldatanätetansvarat av en
på internet. Plattformen skall invigas under 1998 och erbjuder bl.a. stöd
till lärare, kontaktfunktioner och nyhetstjänsten Se avsnitt 2.8även

eftersträvarEU också öka samarbetet med länder utanför Unio-att
Två beslutade Samarbetsprogram för yrkesutbildningärnen. program

och högre utbildning med USA och Kanada.

OECD

Vid informellt OECD-ministermöte Helsingforsi i septemberett 1997
ställde sig de deltagande ministrarna bakom förslag OECD skulleett att

arbetsgrupper för stimulera utvecklingenupprätta multimediatre att av
inom utbildningsområdet. Arbetsgrupperna har till uppgift identifie-att

kriteria för kvalitetsbedömning multimedia och mjukvaror, attra av
analys marknaden för multimediagöra och främja partnerskapen av

mellan privata och offentliga bygga föravnämare, nätverksamt att upp

12Internetadress: http://www.eun.org
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i in-verktygmjukvarorochmultimediamedarbetarforskare somsom
lämingsprocesser.

Övrigt
ochnationellanätverk,småsåvälsamarbete i storadagpågår iDet som

exempel på nät-Någradistansutbildningsområdet.påinternationella,
Univer-Teachingof DistanceAssociationEADTU Europeanverk är
ICDENetwork,EducationDistanceEDEN Europeansities,

sistnämnda ärEducation. Denfor DistanceCouncil enInternational
UNESCO.tillkopplingharorganisationvärldsomspännande ensom

prak-ochforskaredärvärldskonferensICDEanordnarårVartannat en
livslångtochlärandeflexibeltdistansutbildning,områdettiker inom

påsatsningICDEprioriterarårendeUnder närmastelärande enmöts.
världen.tredjeiutvecklingen

nätverk ibildandetoch OECDbåde EUstöder avSom nämnts ovan
ökadfåvikommersannolikhet attMedsammanhang. ensestorflera

sida.organisationersdessabl.a.frånområdetinomaktivitet

utbildning:nyheterför3 internetadressOECDs om
http://www.oecd.0rg/els/edu/elsed.htrn

http://www.eadtu.nl4 Intemetadress:
http://www.eden.bme.hu5 Intemetadress:
http://www.icde.org16Intemetadress:
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3 Bedömningar och förslag

l Inledning

3.1.1 DUKOMs uppdrag

Som framgått kapitel l det DUKOMsär uppfattning det livslångaav att
lärandet kommer prägla morgondagensatt dynamiska samhälle. Det
livslånga lärandet ställer krav på utbildningstora finns tillgängligatt i
många fonner. DUKOMs vision den flexiblaär utbildningen i vilken
distansutbildningen spelar viktig roll.en

DUKOMs uppdrag lämna förslagär tillatt strategi för hur di-en
stansutbildning med användande skall främjas.IT IT under snabbärav
utveckling vad gäller både hårdvara och mjukvara och det omöjligtär

förutse vilka tillämpningaratt blir betydelsefulla för utbild-mestsom
ningsområdet på längre sikt. IT-användning i utbildningen ökar snabbt
och kommer medföra förändringar vadatt gäller pedagogik, metodik
och organisation. När det gäller distansutbildningen blir förändringarna

Utvecklingen befinnerstora. sig i sin lindaännu och det för tidigtär att
med Öppenhetnågon bestämdhet peka vilken den börut väg införta.

kunskaper och erfarenheter därför väsentlig.ärnya
Den lämpligaste strategin främja distansutbildningenatt enligtär

DUKOMs uppfattning skapa förutsättningaratt för fort-gynnsamma en
utveckling pedagogik,satt metodik och organisation. Fortsatt forsk-av

nings- och utvecklingsarbete inom området måste grunda sig på erfa-
renheter från praktik och det därför viktigt distansutbildningenär fåratt

omfattning den harstörre idag, bådeän allmän företeelse ochsom som
resultat riktade insatser till områden bedöms särskiltav vä-som som
sentliga.

DUKOMs förslag i det följande därmed främst struktureravser nya
och regelsystem bättre kan stödja utveckling distansutbild-som en av
ningen.

Inledningsvis vill DUKOM några principiellata frågorupp mera
bakgrunden till kommitténsutgör överväganden och förslag.som
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förfrämstDistansutbildning3.1.2 vuxna

förformenuppfattadenormalafortfarandeochtraditionellaDen som
stude-med deperioderunder långaheltidstudier påinnebärutbildning

devilkahögskolor iochskolornärvarande imestadelsrande, unga,
före-verketsjälvaschablonbilden. Iundervisning. Detta ärerhåller

lärande, iinformelltformer-olikamängdutbildning ikommer somen
konferen-vidkurser,koncentreradekortaiarbetslivet,istudiecirklar,
Ochdistansutbildning. anta-naturligtvis,och,föreningsliveti somser,

allt-Utbildningsmöjlighetema ärålderi är stort.studerarlet vuxensom
varierande situa-mycketibefinner sigstuderaroch demånga,så som

enhetlighet.överhuvudtaget ingenråderDettioner.
följderavseddadelförändringar,ständigtpågår somDessutom en

människorsresultatoväntadeandrabeslut,politiska avmerasomav
ocksåpågårbedöma ettkanDUKOMSåvittbesluten.tillanpassning

utbildningar,olikamellanmetodikpedagogik ochvadnärmande avser
iIT-användningenökandedenpåskyndastordetendensendenoch av

utbildning.all
de på-påpekat1.3.2avsnittiDUKOMexempel har ovanSom ett

gymnasieskolanochgrundskolaninom en-somförändringarnagående
flex-denriktningutveckling i motinnebärmeningkommitténsligt en

exempelytterligareSomdistansutbildningen. ettochutbildningenibla
distansut-tillmöjligheterinföraregeringen attkan nämnas att avser

169.1997/98:prop.gymnasieskolaninombildning även
utbildningsformentraditionelladenbenämnavaltharDUKOM att

närutbild-ordetVaddistansutbildning.tillnärutbildning motsatssom
närvarandesamtidigtlärarederasoch ärstuderandedening är attanger

de be-distansutbildning attordetmedanundervisningen, angerunder
defi-modernareIoch/ellertidvarandra ifråndistanspåsig rum.finner

mellankommunikationentillagtsregel attdärutöverharnitioner som
teknik,användningmedhuvudsak skerilärareoch nystuderande av

IT.
utbildningsfor-överlägsnadenbetraktasbrukarNärutbildning som

enskildesdentillform närden tasdistansutbildningoch somsommen
närutbildning.deltagande ihindrarförhållanden

med dedirektkontakt stu-ilärarensigbefinnernärutbildningInom
kunskaperkontrollerarfrågor,påkanuppgifter, ge-derande, svarager
och kanreaktionerstuderandesdeavläser ome-frågor,ställaattnom

oftast homogensig ibefinnerstuderandetill Dehjälpa rätta. endelbart
viktigochformer utgörkamratligalärandet istöd i engersomgrupp
stude-dedetkarakteristiska ärärDet attsocialadet umgänget.del i

utbildningsanordnaren.tillkommerrande som
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Distansutbildning betraktas alltså ofta den sekundära utbild-som
ningsforrnen kommer till användning då de studerande ellersom ettav

skäl inte kan delta i närutbildning.annat Det kan handla bundenhetom
till där utbildningsmöjligheter saknas,ort familjesituationen elleren om

nödvändigheten försörja sig själv och familj.Detatt sin karakteris-om
tiska utbildningen kommerär till den studerandeatt dennasi normala
miljö på hemorten eller på arbetsplatsen. Den oförmedlade kontakten
mellan läraren och de studerande saknas och får med kommu-ersättas
nikation på distans. Den naturliga kamratkretsen i klassen och studie-

saknas också kan, den, helt eller delvisäven medgruppen ersättasmen
distanskommunikation eller med upprättandet lokala studiemiljöer iav
exempelvis lärcentra.

Just de studerande befinner kvarsigatt i sin vanliga miljö, igenom
hemmet eller på arbetsplatsen, erbjuder emellertid distansutbildningen i
många fall pedagogiska fördelar närutbildningen.gentemot Distansut-
bildningen kan alltså inte bara bättre till den studerandesanpassas per-
sonliga förhållanden. Den omständigheten den studerande finns i sinatt
normala miljö kan användas stöd i utbildningen. Behovet ökadesom av
kunskaper kan ha med yrkesutövningen,göra och fört.ex. att den som
utbildar sig i jobbet kommer resultatet utbildningen då till omedelbarav
användning, innan utbildningenäven avslutad. Att den distansstude-är
rande inte befinner sig i miljö byggts särskilt för för-atten som upp
medla kunskaper kan ofta väl kompenseras honän i ställetattmer av
befinner sig i miljö förstår dra den ökade kompetensatt nyttaen som av

hon successivt får och dessutom stöder och stimulerar studiearbe-som
tet.

I närutbildning det i utsträckning lärarensär tillstor att attansvar se
studier går framåt, och rollen "klassrumsadministratörgruppens som

där viktig. Den distansstuderandeär generellt lämnadär sigmera
själv och måste själv huvudansvaret för sina studier. Distansstudierta
kräver därför starkare motivation, mognad ochstörre störreen en en

älvdisciplin den studerande.av
Kraven på motivation, mognad och självdisciplin hos de studerande

distansutbildning förstagör i hand böratt studieform läm-ses som en
pad för Rent allmänt bör närutbildning den i fort-ävenvuxna. ses som
sättningen naturliga studieforrnen för barn och ungdomar, undan-men

finns och kommer finnas. Ungdomartag vill studeraatt på distanssom
bör självfallet få så, och det bara fördelgöra vissaär distanskur-en om

introduceras i gymnasieskolan.ser
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kursnödvändig iInteraktivitet3.1.3 är en

börjarmedföraskallIT attFörhoppningama är attstora gruppernya
kan enligtförhoppningarkostnader. Dessalågarelativttillstudera

avseddaförslagkommitténsoch är attinfrias,uppfattningDUKOMs
besparingsmöjlig-förväntningarnaresultat. Mentill dettaledabl.a. om

överdrivna.oftaheterna är
kunskapsuppbygg-föreställningspriddganska attfinnsDet omen

finnerbaradistributionsfråga:främstsamhällenaden i är manett omen
stimulerandeochgenomarbetadevälspridningbrednåsätt attett av

lärandedettillframför nåtagitsdet viktigaste attläromedel har steget
skulleoch TVdet radiosedandecenniernågrasamhället. För somvar

överflyt-förväntningarnaharkunskap. Nudistributionenför avsvara
till IT.tats

boktryckar-läromedel,utomordentligtbokentryckta är ettDen men
Sverigekom iläskunnighet. Denallmäntillledde intekonsten ensam

funk-dockfinnsFortfarande1842.folkskolerefonnenmedochförst i
utomordentligaocksåoch TVRadio ärSverige.analfabeter itionella
kunskapsrevo-medfört någonhardehävdakunskapskällor, attattmen

fåkommerIT störremöjligt attöverdrift. Det attärinnebärlution en
ochbokentrycktavad denlandetkunskapsnivån i änbetydelse för ra-

tvivlande.ställa siganledningdet finnshaft, atthardio-TV men
andrastödbehovflesta haroch dearbete,innebärLärande avett av

informellaellerformelladet sker ilärandei sittmänniskor oavsett om
former.

lärande.systematiseratochorganiseratinnebärkursdelta i ettAtt en
anord-studerande ochmellaninteraktivitetäktaförekommerkursI en

distans.påhuvudsakiinteraktionendistanskurs ägerI rumennare.
praktikendå ivad detinteraktiva,påståsläromedeldelEn menvara

följdfrågorochfrågorantalinteraktivitet:simulerad etthandlar ärom
interakti-äktaförutbestämda För attpå demochförutsedda svar.är ges
styrning-delta ieller fleratvåmåste parterförekommaskallvitet anses

ellerfrågaförväg:i ettbestämtintepå ärförloppet sättett ensomen av
ellerfrågaföranleder etti sinresulterar i turinlägg ett en nysomsvar

Äkta interakti-förutbestämt.slut intekedja äriinläggnytt varsenosv.
heltintemänniskan kan ersättasochförprogrammeras,kan inte avvitet

interaktivitet.simuleradteknik bara gersom
med hänsynochkostnadernatillhänsynbådeemellertidDet är av-

studier-sinasjälva kunnabehovdistansstuderandes styratill attav
kanhandledningbehovetutformas sådistansutbildning attviktigt avatt

ochläromedlenvidläggas ut-särskild viktmåsteDärförhållas nere.
distanskursema.iIT-stödetformningen av
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l Distanspedagogik

DUKOM lämnar inga konkreta förslag vilken pedagogik och meto-om
dik främst bör komma till användning inom distansutbildning be-som
driven med hjälp dettaIT. För saknas enligt kommitténs meningav ett
tillräckligt underlag. krävsHär fortlöpande utvecklingsarbeteett natio-
nellt och öppenhet för erfarenheterna från det utvecklingsarbeteen som
sker i andra länder. DUKOMs förslag syftar därför till skapa institu-att
tionella förutsättningar härför. Däremot finns i det material DUKOM
redovisar i sina betänkanden åtskilligt värdefulla erfarenheter attav

förutnyttja distansutbildare.
Det viktigt utbildningsanordnamaär har förståelseatt för de särskil-

da problem förknippade med distansutbildningär också för-som men
står utnyttja de fördelar den erbjuder.att Distansutbildning kräversom

särskild pedagogisk kompetens hos anordnama. Om bl.a. dessa frå-en
handlar Carl Holmbergs bidrag På distans Utbildning, undervis-gor -

ning och lärande i DUKOMs delbetänkande SOU 1998:83. finnsDär
översiktlig genomgång svensk och internationell debatt, forsk-en av

ning och utveckling inom distansutbildningens område.
anslutningI till DUKOMs arbete har 100 projekt med distansut-ca

bildning bedrivits i Sverige. Dessa tillsammansrunt utgör ävenom en
internationellt unik satsning. En sammanfattande utvärdering finns i
DUKOMs delbetänkande Utvärdering distansutbildningsproj ekt medav

Åström.IT-stöd SOU 1998:57 författats Eva dennaI liksom isom av
projektens utvärderingar, tillgängliga via DUKOMs hemsidaegna
http://www.dukom.gov.se i internet, finns rikt material börett som

värde för distansutbildare och andra intresseradestort undervara av
några år framåt. Det bara hoppas erfarenheternaär från det pion-att att
järarbete DUKOM-projekten snabbt kanrepresenterar ersättassom av
utvärderingar erfarenheter från verksamheter med breddstörreav nya
och bedrivna med fördjupad kunskap distansutbildningens särskildaom
förutsättningar.

antalEtt generella slutsatser sannolikt längre hållbarhet kan drasav
projekten:av
Distanskurser kräver omsorgsfull planering organisatoriskt,en mera

pedagogiskt och tekniskt vad lärarna varit vid frånän tidigaresinvana
verksamhet. alltsåDet nödvändigt utbildningsanordnamaär att avsätter
tillräckligt med förtid kursförberedelserna.

När de kursansvariga har lyckats få igång kommunikation mellan
deltagarna har denna bedömts mycket värdefull och viktig desom av
studerande. Men gruppkommunikationen har inte kommit igång sigav
självt det har krävts stark styrning,utan tydlig förutbestämden en
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meningsfull roll igruppkommunikationen givitsstruktur och stu-att en
livslqaft och bort.tillräcklig inteskulle fåför dendierna tynaatt

för utbildnings-tillgänglighar funnitsutrustningtekniskaDen som
problem.alltid vållatstuderande harför deochanordnama nästan

studerandesdet debrustit, iblandharteknikenIbland det ärär som
legatproblemet iotillräckligt och ibland harhar varitkunnande som

kraven pådärför viktigtutbildningsanordnarna. Dethuvudsak hos är att
det finnsnivå ochläggs påteknikanvändamaoch påtekniken rätt att

teknisktillgång till support.
enskilda eldsjälar,har initieratsDUKOM-projektenFlera menavav

saknatshar iblandde arbetarvilkenorganisation inomfrån denstödet
frånhelhjärtatfått svårigheter. Ettprojektetharoch då engagemang

fram-viktigledning har visat sigorganisationensframför allt vara en
gångsfaktor.

finnskvinnor. DetDUKOM-projekten har varitiFlertalet deltagare
svårigheterha haftskullekvinnornatecken på störrehelstinga attsom
så den iförhålla sigverkar detbehärska IT. Snarare attän männen att
och stude-mellan lärarekommunikationenskriftligautsträckningstor

där-närutbildningfrånErfarenheternabra.kvinnornarande har passat
och kamratersläraresför sigförtalabrukar männenatt taremot av

bekostnad.kvinnornasuppmärksamhet på

IT3.1.5

be-någraintei avsnitt 1.2,tycks,utveckling styrasnämntsITs avsom
utvecklingensnabbadenförhåller det sig såhovsanalyser. Snarare att

finnaefterhand sökerIT-branschen iochlagarsina attstyrs egnaav
tillutsikterutvecklas. Omför den teknikanvändningsområden som

kommersiell lansering.skerspåraslönsamhet
tyngd-internationell och har sinutveckling ärDen äger rumsom
svenskfrånpåverkaseller alls,mycket litet, intekanpunkt i USA. Den

sida.
utbild-hur iinriktats påframför alltharintresseDUKOMs man

och den IT-befintlig ITkunna utnyttjaskallbraningssyfte på sättett
utvecklingen gårkan förutses. Vartnågorlunda säkertutveckling som

avhållit sigharförutse, och DUKOMomöjligtsiktlängrepå litet är att
svenskaförslagpunkten. Någradenspekulationer påfrån några om

betänkande. Detdärför i dettateknikutveckling finns intepåsatsningar
utvecklingenföljersamhälletdet svenskaviktigtemellertid attär noga

desnabbt draförinternationella IT-branschenden nyttainom att av
nyheter presenteras.som
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finnsDen IT idag och ekonomiskt överkomlig förärsom som van-
liga enskilda människor mycket överlägsen i kapacitet ochär använ-
darvänlighet den teknik tillgänglig för bara några år sedan.som var
Utvecklingen har hittills gått mycket snabbt och ingenting tyder på att
den skulle avstannande.vara

Dagens kan ändå knappast beskrivasIT särskilt användarvän-som
lig. antagligen dröjer det baraMen några få år innan har blivitIT så
enkel utnyttja och billig anskaffa den blir lika vardagligatt att att som

och självklart hjälpmedelTV i all utbildning.ett

Flerformiga3.1.6 organisationer Dual Mode för

utveckling flexibel utbildningav

mycket omdiskuterad frågaEn distansutbildningen skall skötasär om
institutioner de bedriver närutbildning den engels-av samma som som

ka förbenämningen detta Dual Mode eller särskilda institutionerär om
bör bildas för distansutbildningen kallas då Single Mode. kändeDen
svenske forskaren och distansutbildaren Bååth har begrep-A. myntat

flerformsorganisationer respektive "enformsorganisation" för attpen
beteckna sak. Eftersom dessa begrepp etableradei viss månärsamma
kommer använda dem det följande.DUKOM iatt

organisationslösningar valts skiftarDe såväl i Sverige in-som som
temationellt.

svenska universiteten och högskolorna har sedan länge uppdra-De
också bedriva distansutbildning, och de skall alltså fler-get att vara

forrnsorganisationer. Statens Skolor för SSV däremot bedriverVuxna
bara distansutbildning, och alltså enformsorganisationer, liksom deär
välkända korrespondensinstituten, vilka pionjären Hermods fortfa-av

delrande verksam Liber-koncemen, vilken i bedri-övrigtär som aven
förlagsverksamhet.ver

mycket omtalade University Storbritannien,Det Open i landets
universitet, enbart distansutbildning, och alltsåstörsta ärger en en-

formsorganisation, dock förutsätter vid sommarkurser.närvarosom
Andra brittiska universitet flerformsorganisationer liksom flertaletär av
de amerikanska universiteten. Det intressanta brittiskastora nya pro-
jektet for IndustryUniversity inriktar sig på både närutbildning och
distansutbildning och har dessutom ambitionen erbjuda enskilda ochatt
företag flexibel utbildning; egentligen kanske det beskrivs bäst som en
paraplyorganisation för förmedling kontakter mellan utbildningsan-av
ordnare och utbildningssökande syfte just uppnå flexibilite-är attvars
ten.

finns skäl för och bådaDet emot systemen.
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enfonnsorganisationen in-specialiseringför denskälEtt tungt som
distansutbildning, någottillkompetenslqaftsamlingennebär är somav

kompetensuppbyggnad. Samti-ochkontinuitetverksamhetensfrämjar
förutbildningsverksamhet riskertillmedför skarpadigt gränser annan

hål-vadbedömare,enligt vissastagnation. Dettaochisolering är, som
tenderarEnformsorganisationerUniversity.med Openskeler på att

storskalighet.också mot
kandistansutbildningentalar bl.a.flerforrnsorganisationen attFör

och pedagogis-den ämnesmässigamedinstitutionerbefintligautnyttja
forskningsanknytningfinns.redan Denkompetenska ansessomsom

välproblemredan.finns också Etthögskoleutbildningarförviktig -
överinseendeDUKOMsbedrivits underprojekti dedokumenterat som

inriktad organisationnärutbildningpåsvårt ioftadet är attär att en-
distansutbildningentillfåför ochskapa resurserengagemang .

di-uppfattningDUKOMsdet1.3 attavsnittframgår ärSom av
sammanhangbör inärutbildningoch gemensamtstansutbildning ettses

rimligenbörutbildningenflexiblautbildning.flexibel Denoch bli till
ochflerformsorganisationer,utvecklas iförutsättningarha bäst att om

ochmångfaldensmöjligheterdeutnyttjarutbildningsanordnama som
flerfonnsorganisatio-bör3.4 erbjuderse avsnittekonomibreddens

DUKOMalternativet.kostnadseffektivadetbliockså kunna mestnema
distansutbildningen. Detförhuvudprincipflerfonnighetenföreslår som

organisatio-anordnasdistansutbildningenalltsånormala bör att avvara
närutbildning.anordnarocksåsomner

uppbyggnadsskede,intensivtsärskilt underfinns det,Emellertid ett
distansutbild-inomutvecklingsinsatsemasystematiseraanledning att

organisationer. Detcentralaihålla demningen att sammangenom
flerfonnsorganisationerblirutbildningsanordnamainnebäraskulle att

medsamarbeteiuppdragetfårorganisationer näracentrala attmedan
utvecklingsarbete.systematisktförutbildningsanordnama ettsvara

frågor.förslag dessaimedåterkommer närmareDUKOM
till DUKOMsbidragnyssnämndaCarl HolmbergsframgårSom av
distansutbild-exempelinternationellarad attdelbetänkande visar en

högskolorna. Debl.a.gällande inomsighaft svårthar göraningen att
högsko-skolor ochriktning. Depekar ierfarenheternasvenska samma

distansutbild-bredförocksåbereddalor inte ansvaretatt taär ensom
utvecklingenibli delaktigakunnahellersannolikt intekommer attning

utbildningen.flexibladenav
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3.2 Att organisera distansutbildning

3.2. Inledningl

Som tidigare vid flera tillfällen kan kompetensutvecklingnämnts ske i
många olika former och bland dem tillhör det informella lärandet de
minst uppmärksammade det uppenbarligen myckettrots att är storav
betydelse.

Föreliggande avsnitt handlar distanskurser, dvs. utbildningom som
har anordnare undervisning och handledning.en som ger

Utgångspunkten för det följande hur väl fungerande distansut-är en
bildning bör för tillgodose olika behov distansstuderandeut attse som
kan komma ha. Perspektivet det livslånga lärandet, ochär medbor-att

utnyttja utbildningssystemet flera perioder under livet.antasgarna
Studierna bör resultatet välgrundat beslut, och för dettaettvara av

behövs tillgång till väl utformad information olika utbildningsalter-om
nativ och kompetent rådgivning. I 3.7avsnitt och 3.8 behand-senare
lar dessa frågor.DUKOM

3.2.2 Stort behov planeringav

Ett genomgående drag distansutbildning måste föregåsär att av nog-
planering från utbildningsanordnamas sida. krav gällerDetta integrann

bara själva utbildningen också den administration och teknikutan som
stöder kursen.

Erfarenheterna från bl.a. DUKOM-projekten visar de frågoratt som
de studerande har utsträckningi handlat praktiska problemstor om
kring studierna, problem administrativ och tekniskärsnarastsom av

Särskilt har behovet teknisk visat sig Omnatur. support stort.av vara
verksamheten skall fungera väl det därför nödvändigt utbild-är att
ningsanordnama kan erbjuda hjälp med lösa sådana problem ochatt att
det finns organisation kan för detta.en som svara

Distansutbildning innebär de studerande har personlig frihetatt stor
i bedriva sina studier. för utbildningsanordnarensMen delsättet att
gäller kursplaneringen måste desto läggaAttatt vara noggrannare. upp

distanskurs kan inte ensamarbete för enda Plane-etten vara en person.
ringen måste lagarbete mellan flera engagerade frånett expertervara
första början pedagoger, tekniker och administratörerämnesexperter,-

och lagarbetet behövs också under kursens gång.-
planeringenOm tydlig och dess innebörd också förstår klarär om

de studerande kan många onödiga frågor undvikas. framförMen allt
innebär det trygghet och säkerhet för den studerande hon känneratten



Kapitel 3 1571998:84SOU

bredvid-vadkurslitteratur ochvadgäller ärtill vad är somsomsom -
användas och vilken tek-IT-materialläsningsmaterial, hur är avsett att

intemetadresservilkaanvändas,skall kunnaför detkrävsnik attsom
gällervilka förutsättningarför kursen,värdefullasärskiltär somsom

aktuella kursen,studerande i denlärare ochmellankommunikationför
ochavsedd fungerastuderandemellan dekommunikationen ärhur att

studieuppgifter skall redovisas,hur ochför syfte,bör havad den när
kursdelta-tydlig förklar ochplaneringenigrundstommenOm ärosv.

tydligt.personliga valstuderandesför deocksåblir utrymmetgarna
deförhandledningpersonligbehöva göradockkommer attMånga att

valen.rätta
närutbildning,medvid jämförelseinnebär,Distansutbildning att en

nåsläromedlen ellerfinnasämnesstoffet måste idelrelativt större av
får där-distanskursenunderarbetekunskapssökande. Lärarensvia eget

förskjutningskernärutbildning dettyngdpunkt iför än enannanen -
handledningenoch tillformutbildningensinnehåll tillfrån kursens som

ämnesktmska-på lärarenslärande. Kravenstuderandesdenskall stödja
utsträckning gårhandledningen ieftersom utmindreblir inte storper

förståde harmed problemtillrättastuderandede atthjälpapå att som
sammanhang.förklaraochinnehållkursens att

indivi-behovetöverbelastade måsteskall blilärarnainteFör att av
klass med 30möjligt endetså långtförebyggashandledning ärduell

elev".medbli klasserfår 30elever inte en
bedrivablir möjligtdetupplagda såbör attDistanskursema attvara

distansstude-dekontakt med lärarna. Menhuvudsakstudierna i utan
kunnademtidpunkterpåmöjlighetharande måste att passarsom

distansstudiema iEftersomlärare/handledare. storstödochhjälp av en
andrabehövskontorstidtiderandrapå änutsträckning äger arran-rum

vardagar. ITtelefontider påstuderande görerbjuda deän attgemang
och fåställaskunnabörstudierna ettkringFrågormöjligt. t.ex.detta
begäranaturligtvis intestuderande kan attDesnabbt via e-post.svar

någonveckanochdygnettill handsfinnas runt,skalllärare runt men
dygn.normalt kunna inomändåbörreaktion ettform gesav
emellertidarbetsavlastandeoch är att ut-snabbaste sättetDet mest

upplysning-utförligaweb-platsskaparbildningsanordnama gersomen
s.k. FAQfrågor,frekventapåförbereddaoch därkursen gessvaromar

Questions.AskedFrequently
stude-deminskar ocksålärarefrånhandledningBehovet omenav

studier iErfarenheterna visarstöd. ärvarandrakan attrande gruppge
varandra.frånpå distansbefinner sigdeltagarnamöjligafullt även om

studerandefrivilligt, mångabör helstDeltagandet i menvaraen grupp
kommunikationen iarbetsforrnen.den Förvärde på just attsätter stort

den fårochsyfte tydliggörsdesskrävsskall fungera attattgrupperna
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för deltagarna meningsfullt innehåll. Läraren/handledarenett har en
viktig uppgift i till får lämplig sammansättningatt attse gmppema en
med hänsyn till de studerandes förutsättningar och ambitioner och i att

till kommunikationen hålls vid liv.attse
Att bedriva distansstudier upplevs många ensamarbeteettav som

möjligheter till kommunikation distanspå finns.även Några finnerom
sig väl till med detta medan andra har behov personligarätta kon-av
takter och personlig rådgivning. hel del dettaEn kan klaras på di-av

såsom visats. för andraMen enbart kontakter viastans, är nätetnyss
tillräckligtinte stöd de har behov också de kvaliteter detett utan av som

personliga mötet ger.
dem kan lokalaFör lärcentra lösningen. I avsnitt 2.8 har ettvara

antal befintliga lärcentra och deras verksamhet beskrivits och i avsnitt
finns3.7 DUKOMs överväganden och förslag beträffande lärcentra.

vanligt minska de studerandesEtt känsla isoleringsätt att är attav
anordna fysiska med deltagande de studerande och deras lära-möten av

Vanligt sådant vid kursstarten och sedanär möteett ägerattre. rum
eller flera gånger under kursens förlopp. Det omvittnatärupprepas en

sådana träffar har värde, och det finns lärare och studerandeatt ett stort
betraktar dem nödvändiga. börDet emellertid påpekas attsom som -

kurs läggs detså nödvändigt för de studerande deltaäratt attom en upp
i sådan innebär det planeringen kursen distansutbild-möten att av som

kan ifrågasättas.ning Planeringen distanskurs bör syfta till allattenav
nödvändig handledning och information skall tillgänglig på di-vara

och deltagande i kurssammankomster bör for-stans, extrases som en
mån för villdem ha personlig kontakt med läraresina ochsom en mera
kurskamrater.

3.2.3 Läromedel för distansutbildning

tidigare framhållits bör läromedlen förSom distansutbildningen liksom
hittills kunna desammai de används inomstort närut-vara som som
bildning. Eller, för vända på saken, de läromedel lämpligaatt ärsom
för de självständiga studier distansutbildninginomägermera som rum
bör lika lämpliga för dem deltar i närutbildning.vara som

de studerar distans skallFör på ha den avsedda frihetenatt attsom
själva bestämma hur studierna skall ske och vilkeni utsträckning de vill
söka kontakt med handledare, andra studerande eller lärcentra behöver
läromedlen utformade så självständiga studier reell möj-ärattvara en
lighet.

innebär utbildningsanordnarenDet måste särskiltatt vara noggrann
vid valet de läromedel tillhör distanskurs. långtSå möjligtav som en
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självinstruerande. Bl.a. bör multimedialtbör läromedlen materialvara
användas. sådant producerat i Sverige eller utomlands inteOm - -

kan det bli nödvändigt för utbildningsanordnaren självfinns tillgåatt att
materialet.utarbeta

regel dyra framställa och enskilda utbild-IT-läromedel är attsom
ofta ha finansiera dem.ningsanordnare kommer svårt Föratt att att

skall bli försvarbara behöver regel antalet användarekostnaderna som
medför samarbete kommer nöd-betydande. Visa sigDetta att attvara

utbildningsanordnare läromedlenvändigt mellan olika eller böratt pro-
central med sikte på nationell användning.duceras någon instansav

närutbildningDistansstudier kompletterar3.2.4

regel små och uppsättningenhögskolorna i SverigeDe ännuär somnya
tredubbla syftetstuderas där begränsad. har detkan Deärämnen som

expansionstrycket på de gamla universitetendels avlasta delatt aven
för dendels fungera katalysatorer regio-och universitetsortema, som

fåunderlätta för invånare hög-utvecklingen, dels regionensnala att
sistnämnda syftet skulle säkerligen kunnaSärskilt detskoleutbildning.

studera kursernormalt på bådebättre detnås att campus somvarom
och, distans, kurser vidrepresenterade vid den högskolan påfinns egna

skulle behöva byta studieorthögskola. Studenterna då intenågon annan
expansionstrycket dede önskar, och påfå den utbildningför kunnaatt

ytterligare.skulle minskauniversitetenstora
det här beskrivnaredan studenter påförekommerDet görattnu

finns anordningar stödervanligt och det ingadet inteärsättet, sommen
förvälutrustade lärcentrakonkret skulle behövasdet. Vad är attsom

ochvid framför allt de små högskolornafanns pådistansstudier campus
handledare till stöd under distansstudier-tekniker ochtill dem knötsatt

be-antal formella frågor klarasbehöverDessutom ut, t.ex. attettna.
och vilken hög-den distansstuderande hörtill vilken högskolastämma

studerandedet statsbidrag denskall få tillgodoräkna sigskola somsom
föreslår frågan utreds vidare.DUKOM attgenererar.

studerar vidborde det möjligt för demmotsvarandePå sätt somvara
med stödfolkhögskolor studera vissa på distanskomvux och ämnenatt

skolan. frå-handledning erbjuds denteknik och Dennasom av egnaav
behandlas ytterligare i avsnitt 3.4.ga

6 18-1129
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Samarbete behövs3.2.5

distansutbildningframgått tidigare,uppfattningDUKOMs attär, som
kommeroch denlämpad förstudieform attattär mest varavuxnasom

detlärandet. kommerFörbeståndsdel det livslångaviktig vuxnaaven
ungdomsskolaninnehållet kurs iisärskilt intressantinte att enomvara

högskolenivån-eller tillgymnasieskolnivåntillräknatsskulle ha om
självklartdärför intemotsvarighet där. Detnågonalls skulle ha ärden

bero-skall skilja sigdistansutbildningenmetodik ipedagogik ochatt
vuxenutbild-allikommer,nivå. Däremot nästanende på ämnets som

ochkunskapsnivådet gällerolikastuderande stu-de närning, att vara
förfå konsekvenserolikheter måsteindividuelladiebakgrund. Dessa

följaktli-ochenskilda falletdetskall utformas i ärhandledningenhur
utbildningsanord-hoskompetensenpedagogiskadenfråga omgen en

naren.
så,sagda utformastill detmed hänsyn män-bör attDistanskursema
tillgodogörakunskapsbakgrund kanskillnader ibetydandemedniskor
avseende hapedagogisktsannolikt idekommerSamtidigtdem. attsig

kurserdem frånskiljerdragmånga ges somsomsomgemensamma
distanspeda-därför besittamåsteUtbildningsanordnamanärutbildning.

gogisk kompetens.
breddsådansnabbt fårdistansutbildningen attväsentligtDet attär

Lärarkåren inomlärandet.livslångaroll detiviktigakan spela sinden
nå-fåttintemed få undantagharfolkbildningenochhögskolorskolor,

flertalet harochdistansmetodikochdistanspedagogikutbildning igon
viktigtdärfördistanskurser.leda Det attärerfarenhetheller ingen attav

utvecklaförutnyttjaslandet kanfinns iändock attden kompetens som
distansutbildning. Någonområden förocholikakurser inom ämnen

inledningsske-undersynnerhetbehövs inationella insatser ettform av
avsnitt 3.11.fråga itill dennaåterkommerde. DUKOM

nödvändigtblitorde detutbildningsanordnarnaolikahos deOckså
och förlokala kompetensendenpåförsamordningmed viss att ta vara

ledaskallstöd för demtillorganisationlämpligbygga somatt enupp
distanskursema.

flerformsor-skall,universitetenoch nämnts,Högskolorna varasom
bådehögskolor bedriveroch närut-flesta universitetganisationer. De

pågårdistansutbildningenfrågadistansutbildning. Iochbildning om
Konsorti-beskrivs i avsnitt 2.4.vilketkonsortier,samarbete i närmare

och inomhögskolornamellansamordningsorganfungerar somema
di-för demed ocharbetetfördelning ansvaretsker ocksådem av

kommit överens attstansutbildningskurser gemensamt ommansom
konsortier kommersamarbetet imed atträknarDUKOManordna. att

fortsätta.
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särskildaskapatsighögskolor har vidare inomochuniversitetNågra
destöd till institu-organisatoriskt ochtekniskt,förenheter annatatt ge

kan bedömaSå långt DUKOMdistansutbildning.bedrivertioner som
och hög-universitetefter samtligaochrationelltdetta värt att taär av

institutionvarjeförsvarbartknappastnämligenkanskolor. attDet vara
heltoch byggerdistansutbildningskurserutvecklarisoleratför sig upp

distansutbildning.förorganisationeregna
utvecklingförhögskolansaknas inomVad är centrumett avsom

anled-riksdagen idetAvsiktendistansutbildning.för ärmetoder att av
1997/98:62 våren 1998propositionenregionalpolitiskadenning av

roll,skall få sådanHärnösandiutvecklingscentretbeslutade menen
högskolan.förbarainte

utveck-fungeraskall ocksåHärnösandmyndigheten iDen somnya
folkhög-studieförbund ochdistansutbildningen inomförlingscentrum

konstruk-förförutsättningargodadet finnasbör ettskolor. Därigenom
folkbildningsvärl-högskolevärlden ochmellanerfarenhetsutbytetivt

den.
detinriktningenförslagföljande vissai detlämnarDUKOM avom

3.11.avsnittarbeteutvecklingscentretsnya
distansutbildningbådebedriverantal kommunerganskaEtt stort

idenochvid lärcentrahuvudsakförra idennärutbildning,och senare
för bådaorganisationfinns ut-antal fallkomvux. I ett gemensamen

fall idistansutbildning, i vissaenbartbedriverSSVbildningsformema.
studerandeenskildamedhuvudsakimed kommunersamarbete men

statsbud-finansierasverksamhet överlandet. SSVshelaspridda över
kaneleverför hur många antas.och anslagen gränssätter somgeten, en

och vidgas.förändrasrollbör SSVsuppfattningDUKOMsEnligt
distansutbildning,anordnarebara utanframtiden intebör iDe avvara

distansutbild-förutvecklingscentrauppdragetocksåde bör att varages
komvux.handförstagymnasieskolnivå inom iochgmndskole-påning

anknytningmedochUtbildningsdepartementetinomprojektgruppEn
förslaglämnahar uppdragKunskapslyftet iför attDelegationentill om

Kunskapslyftet ochroll inommodell för SSVslångsiktigbl.a. en an-
vuxenutbildning.initieradkommunaltnan

förmöjligheternaförordning öppnaRegeringen att genom enavser
1997/982169.gymnasieskolan prop.också inomdistansutbildning

Realkompetens3.2.6

be-officiellfå någonmålhar intedistansstuderandeMånga attsom
vilka studiere-eller påkurshar deltagit idesig påkräftelse att envare

de kun-erhållastället iligger iintresseuppnått.de har Deras attsultat
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avseddaskaper studierna och för dem kan det räcka medär att ge,som
de själva de besitter dessa kunskaper. kommer därförDeattatt anser

det förhållerinte delta i någon sig på detta vis framgårAtttentamen.att
både svenska och internationella erfarenheter. heltDetta givetvisärav

legitimt, har vållat problem vid försök jämföra distansutbild-attmen
effektivitet i förhållande till närutbildningen och för finansie-ningens

distanskurser högskolan.ringen inomav
emellertid de flesta har deltagit di-troliga iDet är att som en

form förstanskurs vill ha någon intyg eller betyg kunna visaattav
kompetens. i det livslånga lärandets samhälle kom-på sin Menpapper

ha deltagit mängd olika kurser med skiftandemedborgarna iatt enmer
bli svårt för alla bedöma deinriktning och det kommer att parter att

värde.olika intygens
införandet instans kantill hands liggerNära övervägaatt av en som

och värdering olika kursintyg.samlad bedömning Igöra ettav sam-en
värdefull arbetslivserfarenhet be-borde så fall ocksålingsdokument i

frågan många komplikationeraktas. lätt inseDet är att att avrymmer
den förslag, destogrannlaga och DUKOM intetarnatur, upp som mer
erfarenheter.möjlighet del norskadet finns att ta avsom
s.k. Buer-utvalget, förnämligen kommitté, detharI Norge ettcaen

särskild skall kunnaförslag organisationår sedan lämnat somom en
"realkompetanse, dvs. samlat in-vad kallarutfärda intyg ettom man

enskild kan besitta.den kompetensvisartyg som en ansessom
denstuderar vad händer medföreslår i SverigeDUKOM att somman

genomförbart bör detdet visar sigkommitténs förslag. Omnorska
liknande i Sverige.införaövervägas ett systematt

förPedagogisk kompetens3.3

distansutbildning

förhållandevisIT-användningenoch kunskapenDatorrnognaden ärom
exempel på vadoch ökar snabbt. Områdeti Sverige är ett gottstor som

datakurserinformellt lärande. Visserligen harkan åstadkommas genom
skapade har spelat roll fördecennier ochförekommit i attstorett par

samhälle.datortekniken finns vårtiden allmänna acceptans somav
från kurs snabbtsnabbt kunskapernatekniken förändras såMen att en

handolika påföråldrade. flesta lär sig hanterablir De egenprogram
introduktion.praktisk efter kortövning engenom

vad gällerdet informella lärandetAlldeles uppenbart ärär att som
av och intensivlär spel, kamraterbland ungdomar. De sig genomav

IT-kunnande.de ofta överlägsna lärarna iskolanövning. I är



SOU 1998:84 Kapitel 3 163

Ytterligare insatser bör emellertid för framföröka och allgöras att
bredda IT-kunnandet det långsiktigt allvarligaste proble-Menän mer.

utbildningen handlar de pedagogiskamed IT i tillämpningama.met om
Kunskapen hur datorer och skallIT användas pedagogiskaom som

Ännuredskap begränsad. begränsad kunskapen i distanspe-är ärmera
distansmetodikdagogik och i kombination med därförIT. Om di-

med användandestansutbildning skall bli omfattande och fram-ITav
för kompetensutvecklinggångsrik behövs insatser den peda-stora av

gogiskt verksamma personalen.
har början till riksdagen överlämnatRegeringen i juni i år skri-av

verktyg nationellt förvelsen Lärandets i skolan skr.ITprogram-
1997/98:176. Syftet med utveckla lärarnas kompe-ärprogrammet att

använda pedagogiskt verktyg, och totalt skallIT 1,5 mil-tens att som
treårsperiod.jarder kronor under Regeringens blirsatsas en program

försjälvfallet värde också utvecklingen distansutbildningen.stort avav
Carl Holmberg har i sitt bidrag till DUKOMs delbetänkande SOU

omfattande svensk och internationell1998:83 gjort genomgången av
distansut-forskning på området. belysning vadDär ärges en av som

bildningens särdrag.
för och/ellerflesta lärare utbildade vid undervisa,De är att attvana

Läraryrket brukar beskrivas ensamjobb.lektioner. Det ärettsomge
planerar, administrerar och bedriver undervisningenläraren ensam som
klass.elevgrupp,av en en

fysiskt närvarande och läraren kan avläsa reaktio-studerandeDe är
för hjälpa enskild studerandeoch vid behov improvisera att attenner

får delproblem. i princip alla studerandereda Menut ett av samma
undervisning.

skall efter föreskrivetAmbitionen kursen genomgångenär att vara
måletdet gäller för läraren leda arbetet så detantal veckor och attatt

alla studerande. Så idealet. Antalet lektioner pånås samtidigt är ärav
och fördelat dagar och veckor under kursens helaförhand bestämt på

föreskrivnaverkligheten når inte alla studerande målet på denförlopp. I
vilket slårSkillnaderna i kunskap hos de studerande ige-tiden. är stora,

erhåller.i de betyg denom
distansutbildning mycket annorlunda, och blirInom störreär ännu

utbildningen bedrivs flexibelt och efter deolikheterna anpassat stu-om
behov förutsättningar.derandes skiftande och

det föregående avsnittet har angivits krav måste stäl-I närmast som
anordnama distansutbildning. Eftersom det lärarnalas på är somav

utför huvuddelen arbetsuppgifterna anordnama kommer i prakti-av
ställas dem.ken kraven påatt
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distanskursemaplanerandetroll iaktivspelamåsteLärama aven
utarbetandetde delta ifall måsteläromedel. mångaIvaletoch vid av

läromedel.av nya
mindre iämneskunskaper blir integodaharlärarnaBehovet attav

för-omfattande.mindre Iblirundervisningendistansutbildning, men
Eftersomlärandet.metodiken förochformernaställetträder igrunden

improvisatio-förocksåminskar blirundervisning utrymmetinslaget av
handledarrollen.gengäld idet blir imindre, störrelärarrolleni menner

hjälpanämligendensamma,alltjämthuvuduppgift attärLärarnas
handlararbetetlärande,ochförståelsetillstuderande ommermen

ock-måstekunskapssökande. Lärarnastuderandesdevägledning i eget
skallmöjligtså långtvisserligenorganiserakunnaså ar-somgrupper

kommuni-förstöd ochbehöver attsjälvständigt uppmuntranbeta men
skall fungera.studerandedemellankationen

mycket ITtillräckligtkunnasjälvalärarnamåsteslutligenOch om
med bång-problemenklarestuderande meddehjälpakunnaför enatt

teknik.styrig
framtidenläraryrket iinnebärskolornaiarbetslag attBildandet av
börförändringenensamarbete. Denmindrekommer ett gyn-att avvara

påkraveteftersommeddistansutbildning ITtillövergången merna
där.särskiltsamarbete stortär

kurs. EttgenomförandetvidbehövaskommerLagarbete att av en
fritid.påkommerdistansstudiema ägaattmycketskäl är rumatt av

studerandeÄven varjebörtroligenhuvudregeln att grupp avvaraom
hjälpsåjourorganisationfinnasdet atthandledare börhar enen egen

tid.begränsadinomkan lämnasfrågorpåochkan ensvarges
all lärarut-idistansmetodik bördistanspedagogik ochiKurser ges

verk-till lärarefortbildning,och,lärarkandidatertillbådebildning, som
Motsvarandefolkhögskolor.ochgymnasieskolorkomvux,inomsamma

högskoleinstitutio-vidpersonalenpedagogiskadenbörutbildning ges
börsådana kurseralladistansutbildning. Ibedrivakommer attner som

skalloch hur ITskall planerasdistansutbildningenhurpåfokus ligga
användas.

ekonomi ochDistansutbildningens3.4

resurstilldelning

totala kostna-del dedistansutbildningenför utgörKostnaderna aven
fördelningensamladeframtidadenHurutbildningssystemen.förderna

kommuner-mellanutbildningmedborgarnasför staten,kostnadernaav
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och de studerande skall fråga ligger utanförgöras är DU-na en som
KOMs uppdrag.

bakom ambitionenMotiven öka distansutbildningen flerfaldi-att är
handlarDet anpassning utbildningsväsendet till det iga. om en av

framtiden nödvändiga livslånga lärandet, det handlar skapa möj-attom
ligheter för fler delta utbildningi och det handlar förhoppningaratt om

distansutbildning skall billigare och kostnadseffektivattom vara mera
traditionell närutbildning och det därmed skall bli lättare fi-än att att

ökad utbildningsvolym.nansiera en
har hellerDUKOM inte sin uppgift lämna förslagsett attsom om

hur utbildningsvolymen framtideni bör förutsätterstor utan rentvara,
allmänt den skall bli väsentligt den idag och det livs-störreatt än är att
långa lärandet dessutom innebär andel de samladestörreatt ut-en av
bildningsinsatsema kommer därtill oftast yrkesverk-att avse vuxna,
samma.

Kommitténs ambition i stället underlag för bedömningarär att ge av
hur distansutbildning förhåller sig till närutbildning vad gäller kost-
nadseffektiviteten. kan något bestämtDessvärre inte denpåsvar ges
frågan. Underlagen både från DUKOMs distansutbildningsprojekt och
från föreliggande svensk och internationell forskning alltför osäkra,är
Vilket framgår Nils-Olof Christofferssons bidrag till DUKOMs del-av
betänkande SOU 1998:83. Dessutom varken närutbildning ellerär
distansutbildning entydiga företeelser.några därför diskutabeltDet är
vad jämförelsen egentligen bör mycket obestämdaDet blirsvaretavse.

föga tillfredsställande:egentligen det det beror vilka distansutbild-på
ningar och närutbildningar jämförs.som

begränsar såledesDUKOM sig till redovisa några allmännaatt mera
synpunkter. djupare genomgång fråganFör hänvisas till Christof-en av
ferssons åberopade bidrag.nyss

alltid förenat med kostnaderDet ändra harDetär att ett system.
krävts obestämt betydande antal miljarder kronor i utvecklings-ett men
kostnader fram till det samladenå utbildningssystem finns iatt som

idag. förändraSverige det till inriktaAtt sig på di-systemet att mera
stansutbildning kommer också dra kostnader investerings-att stora av
karaktär. slag kostnader bör egentligenDetta inte med i jäm-tasav en
förelse driftkostnader mellan de olika de Verklig-isystemen, ärav men
heten svåra urskilja och isolera.att

Karaktäristiskt för närutbildning den bedrivs med lärare ochär att
studerande samtidigt fysiskt närvarande föri utbildningen särskilt
byggda och utrustade lokaler. Kostnaderna för lärare, administration,
kursutveckling, skolsocial verksamhet, lokaler, utrustning vissasamt
läromedel de brukar kostnader faller på utbild-är tassom upp som som
ningsanordnaren.
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heltid, vilket innebärdel bedrivs studierna påövervägandeTill helt
bli för-Grundskoleelever förutsättsförsörjas.studerande måstedeatt

studiestöd,studerande får någon formäldreföräldrar,sörjda sina avav
hela försörj-tillräckligt klaramyndigade stort attär avsett att varaom

och från utbild-studerandes tillför deKostnader uppstårningen. resor
utgifter för dubbel-äldre studerande hardeningslokalema. Många av

grundskolan har studerandeovanförhuvudsak nivåerpåbosättning. I
studiestödet i någonutgiften förläromedel.kostnader för Bara tas upp

budget.offentlig
fritid frånhuvudsak sker påså de idistansstudier läggsOm attupp

studerande för-får de sinlärcentrumeller viaarbetsplatsenhemmet, ett
utsträckningsådaninormala inkomster åtminstonesörjning via sina att

dubbelbo-förbehövs. Kostnadernormalt intestudiestödsamhälleligt
kan begränsas.för resandekostnadernaalls, ochinteende uppkommer
med de stude-hushållninginnebärdistansstudierAlldeles klart är att

randes tid.
bero-personalen blirpedagogiskafor denkostnadernaStorleken på
inslagenskilda kursen;i denstudierna läggsende hur ett stortuppav

handledarkostnader. Administra-lärar- ochdrarinteraktivitet storaav
bliroch kostnadernasärskilddistansstudier krävertionen omsorgav

Även kräver bety-kursplaneringenkursutvecklingen ochrelativt höga.
skall kunnadeallmänhet dyraLäromedlen blir idande insatser. om

pedagogiskafrån denhandledningbehovetutformas så att persona-av
fysiskt sko-samlas inormalt intestuderandedeEftersomlen blir litet.

gengäldsmå, irelativtlokalkostnadernablirlan eller på mencampus
för distansut-bildenSammanfattat kanför lärcentra.kostnaderuppstår

följande:nämtbildning blimedjämfördbildning

Kostnadsändamål

ungefär likapersonalpedagogisk
ökarstudierådgivning
minskarverksamhetskolsocial
ökaradministration
ökar kraftigtoch -planeringkursutveckling

kraftigtminskarlokaler
minskarutrustning

högakanske kraftigtmaterial ökar,pedagogisktläromedel,
utvecklingskostnader

kraftigtminskarstudiestöd
minskarresor
bortfallerdubbelboende

saknarkostnad kommunerilärcentra somny
sådant



SOU 1998:84 Kapitel 3 167

distansstudierOm förutsätts till övervägande del fritidpå kanäga rum
med sannolikhet de sammanlagda kostnadema minskas väsentligt,stor

kostnadsbelastningen i tid och vad kostnadsbärare ändrasmen avser
betydligt.

Kostnaderna för utbildningsanordnama kan statliga,som vara-
kommunala, privata eller tillhöra folkbildningen- kanske sammantaget
blir ungefär oförändrade, inte avslcrivningssystem förupprättasmen om
periodisering kostnaderna för kursutveckling och kursplanering blirav
initialkostnadema höga för distansutbildningen. Och vad beträffar
kostnaderna för lokaler och utrustning, i huvudsak betraktade fas-som

uppstår kostnadsminskningen bara distansutbildningta, om man genom
kan undvika anskaffa lokaler och utrustning skulle be-att nya ny som
hövas ställeti anordnar närutbildning. Om dessa nyttigheterom man
redan finns och skulle kunna användas intensivare nämnvärdutan mer-
kostnad blir bilden en annan.

Kostnaderna för studiestöd bärs alltså be-staten, gör storav som en
distansstudiemasparing till helt övervägande del på fritidägerom rum

eller deltid.
med undantag för demLärcentra, inrättas vid universitet ochsom

högskolor, förutsätts i fortsättningen kommunal angelä-även vara en
genhet. kommuner redan byggtDe inte lärcentra får alltsåsom upp
ökade kostnader.

har utgått från utbildningssystemenDUKOM under alla förhål-att
landen måste expandera för tillgodose behovet livslångt lärande.att av

alternativ då måste ställasDe varandra närutbildningensärmotsom
behov investeringar i skolor och högskolor med tillhörandeav nya
kostnader för bygga infrastrukturen bl.a. studentbostäder ochatt ut
distansutbildningens behov investeringar i teknik, läromedel ochav
personalutbildning. Sannolikt valet distansutbildningsatsning påär av
väsentligt ekonomiskt och kanske det enda realistiska. Dessutommera
bör observeras distansutbildningens gränskostnader kan hållas lågaatt
och distansutbildningen därför tål betydande ökningar studeran-att av
deantalet motsvarande kostnadsölcningar. Risken för flaskhalsar iutan
utbildningssystemet minskar därmed.

DUKOMs delbetänkande SOU 1998:83 innehåller diskussionen
hur distansutbildning kan bedrivas med god ekonomi. finnsDärom

förslagockså till principer för kostnadsanalyser distansutbildning;av
det bör kunna användas stöd för budgetering kurser. Grund-som av
skolan, gymnasieskolan och komvux finansieras kommunerna, ochav
det kommunal uppgift tillgodose medborgarnas behovattanses vara en

god utbildning på dessa nivåer. Besluten vilken utbildnings-av en om
verksamhet bör distanspå och vilken bör bedrivasäga isom rum som

traditionella former bör dänned fattas kommunerna själva eftermera av

18-11297
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vill emellertidlokalt. DUKOMfinnsförutsättningarochde behov som
erbjuda invå-sinaalternativetkommunernaföreslå prövar attatt noga

köp kurserstudier på distansbedrivamöjligheten att genom avnare
kurser med fåförställeteller från SSV ikommunerfrån andra startaatt

för närutbildninginterkommunala ersättningarbetalaellerdeltagare att
innebäraköp kansådanaKommitténkommun.i tror attannansom ges

för medborgarnavalmöjlighetemasamtidigtbesparingaravsevärda som
ökar.

försärskilda medelKunskapslyftet fåtttillanslutning atthar iSSV
användas SSVskall kunnadistansutbildningskurserutveckla avsom

för dettaFörberedelsemasamarbete med SSV.komvux iellersjälva av
under med-Utbildningsdepartementetinomarbetsgruppiäger enrum

kommervid SSVkursutvecklingmedel förSärskildaSSV.verkan av
framtiden.ibehövassäkerhetmed ävenattstor

fi-huvudsak statligteller istatligahögskolornaochUniversiteten är
råder idag interesurstilldelningssystem är anpassatnansierade. Det som

flexibeltkostnadsbild.och Detkostnader ärdistansutbildningensför
fritt,ganskafår användasdesåtillvida mengenererasresurser somsom
praktikenifältet missgynnasvittnesmål frånsamfälldaenligt nästan

di-orsak tillbidragandeutveckling. Dettadistansutbildningens är en
högskolor-svenskadeställning inomrelativtstansutbildningens svaga

distansutbildningskurssåkonstrueratnämligen attSystemet är enna.
den Dettaintäkterkostnader dealltid drar änstörre genererar.nästan

påverkarhögskolepoängerövrademed antaletbl.a.hänger attsamman
fåsyftedistansstuderande har inte attutfallet. Många examenensom

högskolandärmed fårochkunskaper, sämreöka sinaenbart att enutan
ekonomisk ersättning.

resurstill-högskolansändringar ifrånavråder göraDUKOM att nu
distansutbildning-tillanpassningaråstadkommafördelningssystem att

till svåröver-skulle ledaförutsättningar. Detsärskildaochbehovens
utvärderingsamladtillanståoch börkomplikationerskådliga aven

särskildakommittén avsättsföreslårstället atthela Isystemet. resurser
högskolan.distansutbildning inomutbyggnadför aven

föreslagit 1 500bl.a.l997/98:62nyligen prop. attharRegeringen
stödområdehuvudsakdistansutbildning inom iförhögskoleplatsernya

välliggerutbildningsplatsemaöronmärkningskall inrättas. Dennal av
ökad distansut-föruppfattningmed DUKOMslinje atti resurserna en

ordning.särskildförfogande itillställasbörbildning
samlat bidragverksamhetför sinerhållerFolkbildningen ett som

di-utvecklingenförfogande. FörFolkbildningsrådetstillställs av
särskildbeviljats istatsbidragIT-användning harochstansutbildning

förStiftelsenharVidarearbete.till DUKOMsanslutningordning i
betydan-beviljatKK-stiftelsenKompetensutvecklingochKunskaps-
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de bidrag och kommer enligt nämnda proposition anslå ytterligareatt
medel.

Fördelningen statsbidragen och bidragen från KK-stiftelsen ärav
Folkbildningsrådets och därmed folkbildningsorganisationer-ytterst-

sak DUKOM distansutbildningen har vik-avgöra.att attnas anser en-
tig uppgift fylla också folkbildningeninom och vill uttrycka för-att
hoppningen de olika organisationerna medel sina samla-avsätteratt av
de ekonomiska för utveckling distansutbildningen.resurser en av

Anpassning arbetstider3.5 ochav

anställningsavtal

dem arbetar med pedagogiskMerparten verksamhet har sinaav som
arbetstider förlagda till dagtid och till vardagar under läsår. detMenett
har alltid varit vanligt arbetet har förlagts till andra tidpunkter, tillatt
kvällar, veckoslut och Exemplen detpå många komvux,ärsomrar. -
högskolans Sommarkurser, folkhögskolornas kortkurser, studiecirklar,

utanförOch arbete "normal" tid det regel för demiär närmastem.m.
arbetar den distansutbildning förekommer dag.inom i harDetsom som

föralltså gått bra inom nuvarande regler och avtal finnaatt ramen
flexibla lösningar för arbetstidema till olika behov hos dematt anpassa

vill delta studier.isom
Omfattningen studier under kvällstid, veckoslut, helger ochav se-

mestertid kommer öka väsentligt distansutbildningen ökar inäratt vo-
lym. den pedagogiska personalen kommer innehållet arbetetFör i att

handledningförskjutas från undervisning till individuellt och i grupp.
närvarande arbetar med distansutbildningmånga entusi-För är som

astiska eldsjälar frivilligt och ekonomisk ersättning sätterutansom av
mycket formellt lediga tid för handledning och andra kontaktersinav
med de studerande. distansutbildning blir reguljär verk-När en mera
samhet kan det förhållandet knappast accepteras.

framgått flera gånger det föregående definitionenSom innebärav av
distansutbildning lärare och studerande skilda tid och/elleriäratt rum,

Över-och användningen syftar till överbrygga det avståndet.IT attav
bryggandet avståndet i tid innebär kontakterna mellan den peda-attav
gogiska och handledande personalen å ochsidan de studerande åena
andra sidan behöverinte i s.k. realtid, dvs. med båda samtidigtäga rum
närvarande. kanFrågorna ställas vid tidpunkt och besvaras viden en

Tidsavståndet frågamellan och får emellertid inte bli sär-annan. svar
skilt för så falli utnyttjas inte fördelar snabbhetITs ochstort, stu-av
dieeffektiviteten sjunker betydligt. Kraven på tidsmässig tillgänglighet
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distansutbild-ökaoundvikligendärför attpersonalen kommerhos om
framgångsrik.skall bliningen

administrativtochpedagogisktdenförolägenhetemaMånga av
fall begränsasoch i varjeelimineraspersonalen kan genomverksamma

oundvikligtdetdistansutbildningen. Men attärorganisationgod aven
beaktasmåsteoch dettaökar,personalenhosflexibilitetpå avkraven

arbetsmarknadens parter.

Studiestöd3.6

föregåendei detställenåtskilligapåframgåttförutsätterDUKOM som
fri-ochvardagendelbli attlärandet kommer attlivslångadet avenatt
blikommerheltidskurser attkortarelativtdeltidsstudierochtids- samt

före-heltidsstudierockså längre attkommerNaturligtvisvanliga.det
förstödekonomisktstuderandemångabehöverdemunderochkomma,

studierna.förkostnaderdirektaoch sinauppehälleklara sittatt
samhälleframtidensgenomgåendeperspektiv attKommitténs är

utbild-omfattningenochlärandelivslångt attkräva avkommer att
Distansutbild-Öka.kommerförhållandenalla attunderningsinsatserna

tilloch bidrarlärandetlivslånga attdetinslag inödvändigtning är ett
relativtminskaheltidsstudier kan sett.möjliggöra att

ochheltidstuderartidlängreunderdemedräknarDUKOM att som
Kommitténfåtaliga. attrelativtblikommer anserdistans atthalvtid på

traditionellideltarde ut-studiestödtillha rättde bör somsomsamma
högskolor.ochskolorvidfysisktnärvarabildning attgenom

uppmärksamhet ärväckt attdå harochdå stor personerNågot som
gälltdettafall hardelstudera. Istudiestöd perso-erhållit atthar utan en

distans.påstuderauppgivit signer som
kon-möjligheteracceptabla attfinnsdetifrånutgårDUKOM att

bedrivaföroch lånbidragfår attdemhosstudieaktivitetentrollera som
medskerkontaktregelbundenkrävasBl.a. bör res-distansstudier. att

regelbundetstudiernafrånresultatochinstitutionskola eller attpektive
DUKOMutformasskallkontrollsystemetExakt hur somredovisas. ser

myndighetsfråga.en



SOU 1998:84 Kapitel 3 171

3.7 Lärcentra

lärcentra flera förekom-antal kommuner har benämningarI ett stort
IT-centra byggts fungerar stöd-såsom studiecentra, Deupp. sommer,

distansstuderande kommunen.jepunkter för de i
Huvudsyftet ofta invånarna möjlighet på hemma-har varit att attge

harplan bedriva högskolestudier, kompletterande motiv varit attmen
yrkesutbildning till utbildning all-erbjuda möjligheter till och iäven

syftet framhålls of-beskrivningarna med lärcentraImänna ämnen. av
emfas kommunens eller regionens behov kompetens-medtast stor av

utveckling näringslivet och för bibehållandet syssel-höjning för avav
vanliga kommuner medsättningsmöjlighetema. särskilt iLärcentra är

föråldrat näringsliv och med befolk-och delvis negativensidigt en
Norrland.Bergslagen, Dalarna och delarningsutveckling, såsom i av

Åtskilliga olika samarbetsorgan.lärcentra har gått i Detsamman
f.n. 40-tal medlemmar, vilka de flestaNITUS medkända är ettmest av

exempel Lapplands kommunalför-finns i Mellansverige. Ett ärannat
bund.

förantal lärcentra och samarbetsorgan lärcentraBeskrivningar ettav
2.8.finns i avsnittovan

enk-olika och har olika ambitioner. sinExisterande lärcentra Iär
lokaler till förfogande för demställer de teknik ochlaste form stu-som

både kursan-skola eller högskola. deldistans vid någon Enderar på är
erbjuderutbildning anordnar,förmedlareordnare och som annanav

studerande, innehålleroch teknisk till dehandledningpersonlig support
förfungera utvecklingsorganhar ambitionenmediatek och att som

IT-kompetens.kommunernas
skolor, andra iskiftar. del placerade iPlaceringen lärcentra En ärav

flertalet fall harandra har helt lokaler.bibliotek och ytterligare Iegna
finns huvudman-huvudmän, exempel påde kommuner annatmensom

naskap.
landetifrån de lärcentra vuxitErfarenheterna ärruntomsom upp

distansutbild-andra verksamheter medDUKOM-projekten ochgoda.
välfunge-tillgång lokalt till handledning,klart på värdetning pekar av

tekniskrande teknik och support.
blir allt snab-IT-området går hastigt.Utvecklingen inom Datorema

utvecklas parallelltlcraftfullare. successivtbare och allt Programvaran
Bandbredden nätverkenökande kapacitet. ioch utnyttjar datoremas

allt snabbare.och allt datamängder kanökar snabbt större transporteras
blir alltmera användbart,hela blir resultatet ITPå det använ-atttaget

dedriftsäkert. ifrån sina barnsjukdomar.darvänligt och IT Trotsväxer
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ökar inte pri-ochdatorernaförbättringarnastora av programvaranav
baksida.det finns ocksåljusa sidan,denDetta är enmenserna.

enskilda in-medförIT-utvecklingensnabbaDen att sompersoner
förköpt användarlicenserteknikanskaffning ochivesterat pro-som

teknik.delvis oanvändbarmed föråldrad ochfinner sittasigsnartgram
ochoch uppgraderaköparådflesta har inte vartDe nytt attatt program
blirmedför fördelarteknikutvecklingenEftersomår. storavartannat

Utbildningsanordnarnademfullo utnyttjatillmot attargumenten svaga.
och sinauppgraderar sin utrustningbästa ocherbjuda detvill gärna

ofta kompa-resultatet blirversionerna,till de attsenaste menprogram
upphör.skadas ellerIT-utrustningstuderandesmed detibiliteten rentav

däremotmånga, harintensivt ochskall nyttjasLärcentra, somavsom
IT-utrustning.uppgradera sinregel attresurser

Även internationellbred vidSverigeiIT-kompetensen är enom
tydlig. Privat-fördelad. Klasskiktningenden ojämntjämförelse så ärär

utslag.ålderyrke och, inte minst,utbildningsnivå,ekonomi, storager
bidrar tillteknisktill godmed tillgånglärcentraVälutrustade support
deltamöjligheterna i IT-gällerskillnader detsociala attutjämna näratt

distansutbildning.baserad
distansut-och frånDUKOM-projektenfrånErfarenheterna annan

distansstuderandeentydigt på mångaganska sätterbildning visar att
lärare/handledaremedpersonligatillfå tillfällevärde på mötenattstort

fler-också anordnats iharSådanakursdeltagare.och med andra möten
har de mångaprojektenutvärderingamaDUKOM-projekt. Italet avav

emellertidfinnsnödvändiga. Detdetibetecknatslärare närmastesom
di-exempel påinternationelltDUKOM-projekten och attbland även

skerkommunikationenvälmycketfungerakanstanskurser även om
helt på distans.

skif-tydligtvis iutsträckning,fyller ilärcentraBefintliga stor men
studerande tillgångerbjuda defunktionenflerfaldigadentande grad, att

till

teknikavancerad
tilltillgångkostnadsfri programvara

användshurkunnande ITochteknisk support om
distansutbildningnärutbildningsåvälkunskappersonal med somom

distansutbildningsmetoderoch
för stude-mötesplatsochkursstuderande imötesplats för samma0

kursanordnarenshar varitdet intehandledare ävenrande och om
lärarpersonal.

ochreferenslitteraturochmed kurs-mediatekbibliotek och annat0
desk-top-service.vissmaterial samt
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råderDet inte någon tvekan lärcentra betydelsefull delatt är iom etten
utvecklat för distansstudier. De fungerarsystem mellanledettsom
mellan de distansstuderande och utbildningsanordnama.

DUKOM har det föregåendei pekat på utvecklingen inomatt nämt-
bildningen den flerai viktigagör avseendenatt sig distansut-närmar
bildningen och vidare på samhällets förändringar medföratt utbild-att
ningsanordnama kommer ställas inför kravet erbjuda sinaatt tjänsteratt
i flexibla former, sig till de utbildningssökandesatt förut-mera anpassa
sättningar och önskemål. DUKOM har i anslutning till internationellt-
språkbruk benämnt sin vision förändringarna bör syfta flexi-vartav-
bel utbildning.

Utvecklingen flexibel utbildning främjasmot närutbildningattav
och distansutbildning bedrivs inom organisationer och helstsamma
under tak. Därför har DUKOM förordat flerforrnighetensamma som
huvudprincip för de institutioner medverkar i det livslånga läran-som
det.

Om föreställer sig å sidan medborgarna upprepadeattman ena
gånger under livet kommer efterfråga utbildning i mängdatt varie-en
rande former, och å andra sidan utbildningsanordnama kommeratt att
erbjuda flexibel utbildning blir det naturligt varje utbildningsan-att-
ordnare vänder sig till också skall ha lärcentrum ellerettsom vuxna

utvecklas till lärcentrum erbjuderrent alla slag utbildning,ettav som av
många förmedling andra utbildningsanordnares kurser.varav genom av

Därigenom blir det också lättare för studerande kombineraatt närut-
bildning med distansutbildning jfr. avsnitt 3.2.4.

En naturlig utveckling det uppstår nätverk exempelär på sådanaatt
finns redan i vilka olika utbildningsanordnare samarbetar, varandrager
impulser och utbyter tjänster. ocksåDet förutsättningar för inomattger
utbildningsvärlden utnyttja den "mångfaldens och breddens ekonomi

under utveckling inom näringslivetär och i Nils-presenterassom som
Olof Christofferssons bidrag till DUKOMs delbetänkande SOU
1998:83.

DUKOM lärcentra i det nödvändig del i godnärmasteser som en en
infrastruktur för det livslånga lärandet. tillI kommuner medytan stora

antal bör flera lärcentraett tätorter för hela befolkningenupprättas att
skall ha verklig tillgång till tjänsterna. föreslårDUKOM därför att
kommunerna fler lärcentra.upprättar

Lärcentra placerade organisatoriskt och fysiskt på håll iänannat
skolor förekommer redan och i själva verket den vanligasteär lösning-
en.

Alla kommuner har erbjudits koppla sina folkbibliotek tillatt
SUNET och bibliotekens besökare har då tillgång till allt material som
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fungerabibliotekenocksåDärmed kandetiförekommer nätet. som
lärandet.informellaviktigabetydelse för detsärskildlärcentra av

kommuninvånamatillgängliga för oavsettbörLärcentra vemvara
värdefulltutbildning. Detrespektive äranordnar t.ex. samar-omsom

organisationer.folkbildningensmedkanbete äga rum
bedriverför mångaharbetydelse lärcentratill denMed hänsyn som

utrustningvilkenKunskapkvalitetsdeklareras.bör dedistansstudier om
för denavgörandekanlärcentrumhemortenstillgå ifinns att varasom

Även bör påutbildningsanordnama ettdistanskurs.valenskildes av
harlärcentrumstandardvilkenkännedomfå ettkunnaenkelt sätt om

studi-påbörjaråd till övervägergoda attkunnaför att personer somge
er.

ochdistansutbildningförWeb-plats3.8

lärandeinformellt

lag-förmågansnabbheten, i attallt denframför iliggerstyrka storaITs
snabbtförmåganoch idatamängder attsöka iochbearbeta storara,

kommunikation.förmedla
detuppgifter,sökningförtillgängligafinnsdatabankerStora menav

hemsidor,ochlänkarbland allahittaför den rättlättinte attär vanaens
bedömalätthellerintesökmaskiner. Det attavancerade ärallatrots

anarkistiskt internet.uppgifterna ihostillförlitligheten ett
lik-grafik skapas,förnämligkansärskildhjälpMed programvaraav

animationer.ochillustrationersom
distansutbild-avsedd betjänaweb-platsföreslår attDUKOM att en

web-andratilllänkarinnehållabör bl.a.web-platsskapas. Dennaning
distansstuderande. Detförsärskildbedöms nyttaplatser vara avsom

ochförändrasständigtweb-platsinnehållet isakensligger i attnatur en
innehåll.värdefulltpåexempelandeFöljutvecklas. är

lärandeinformelltochdistansutbildningförLäromedel

till-läromedel börlämpade görasoch datorprogramIT-material som
generellahandlafrämstbörweb-platsen. Detgängliga om meragenom

tillanslutningeller i störreinom etttillbedömsmaterial nyttavarasom
distansutbildningskurser.antal

hinderupphovsrättsligaochekonomiskainteMaterialen bör, om
därmed kunnaintresserade och utgö-allaförtillgängligtfrittfinns, vara

lärandet.informelladetförävenresursra en
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148 har DUKOMUtbildningskanalen SOU 1997:delbetänkandetI
produktionsresursernuvarandeUtbildningsradionsföreslagitb1.a. att

multimedialaför produktionföretagiskall ett nyttutgöra stommen av
förse web-platsenanlitas förbör kunnaföretagetläromedel. attDet nya

läromedel.datorbaserademed

verktygslådaPedagogisk

användbaranedladdningsbarainnehållabörWeb-platsen somprogram
förverktygslådaslagsochverksamhet,pedagogiskstöd för ettvara

web-platsenförsärskilt framtagnakanpedagoger. Programmen vara
användaslämpadebörrättighetshavaren. Defrån atteller friköpta vara

användas imaterialutvecklaförfolkbildareoch attegetlärare attav
undervisningen.

ochsvårtillgängligaoftaför dataprogrammanualer ärBefintliga
ingåbör också"verktygslådanden Istöd förfögadärför till ovane.

huroch tipsförmanualerutprovadevälnerladdningsbara programmen
användas.de kan

utbildningsförmedlingKurskatalog,

änd-lätthet kanmedinnehålletmedfördelarna ITde är attEn storaav
naturligt internetdärförsökbarhet.bibehållen Det är attmed an-ras

saknaskurskataloger.aktuella F.n.tillhandahållavänds för sam-att en
distansutbild-bör finnas påsådanochdistanskurser,förkataloglad en

bedömsdetandra därliksom påpunkt,dennaweb-plats. Påningens
Skolverket, ASKenSkoldatanätetmedskesamarbetebörlämpligt,

Folkbildningsrådet.FolkbildningsnätetochHögskoleverket
till-bararollaktivweb-platsen bör änför attAnsvariga ta meraen

fun-kunnabör ocksåbefintliga kurser. Deinformationhandahålla om
och registrerakartläggade börinnebärvilket"mäklare", attsomgera

till tänkbaraförmedlingför-behov ut-utbildningsönskemål ocholika
dettaförmedlingaktivkanbildningsanordnare. Det nämnas att aven

Industry iforUniversityplaneradeför detuppgifternaslag är en av
Storbritannien.

lärcentraKatalog över

uppfyl-lärcentrakataloginnehållaockså överWeb-platsen bör somen
kvaliteten påklassificeringmedtillsammansminimikravler vissa aven

förfogardemjukvarahård- och över.formutrustning iden somav
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Distansutbildningens forum för erfarenhetsutbyte

Web-platsen bör tillhandahålla forum för utbyte erfarenheter påett av
distansutbildningens område. bör kunnaDen spegla debatten iäven
andra fora, referera aktuell litteratur i och redovisa aktuell forsk-ämnet
ning.

Knutpunkt för länkar

Sökmöjlighetema i internet obegränsade. Svårighetenär ärsnart sagt
finnai djungeln snabbt det söker och bedömninggöraatt attman en av

finner.kvaliteten i det man
uppgift för de för web-platsenviktig ansvariga kartläggaEn är att

förandra web-platser världen intresse distansutbildare och di-runt av
stansstuderande, klassificera dem med avseende innehåll ochpåatt

länkar till dem.kvalitet upprättasamt att

3.9 SUNET

möjlighet infonnationstekni-högskolorna bättre utnyttjaFör attatt ge
ändamålsenligt forskning och utbildning harken på inomsättett rege-

ytterligare på högskolenätet SUNET se avsnittringen beslutat satsa
innebär dels uppgradering såväl2.9. Satsningen stamnätet somen av

med detta, dels erbjudande till alla hög-högskolornas förbindelser ett
fördelaktiga villkor.skolestuderande intemetabonnemang påom

villkor anskaffaerbjudit kommunerna på vissaVidare har attstaten
kapacitet till de kommu-fast internetförbindelse hög via SUNETaven

länsbiblioteken. Under 1996/97 drevnala huvudbiblioteken och till
projekt med medel frånkulturråd och Kungl. BiblioteketStatens ett

länsbibliotek tillför anslutningutbildningsdepartementet 15av ca
distansstuderande.öka tillgängligheten litteratur förförSUNET att av

mycket fick möjlig-Biblioteken upplevde anslutningen positiv. Desom
till de distansstuderande och universiteten fick,het ökad serviceatt ge

fler bibliotek anslöts, ökade möjligheter lägga kur-alltatt att utgenom
distans.och material påser
1997/98:1 15 Folkbildning framhåller regering-propositionenI om

tillgängligheten till bör utvecklas ytterligareden lokala internetatten
få ansluta tillfolkbildningen skall möjlighet sigäven attattgenom

för folkbiblioteken.enligt den modell gällerSUNET i stort sett som
delegation, skall leda det utvecklingscentret för distansut-Den som nya

enligt få uppdragbildning 3.11, kommer propositionen ise avsnitt att
lämna förslag till hur stöd bör utformas.att statens
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förbättrarSatsningama på SUNET väsentligt möjligheterna för stu-
derande få tillgång till och använda internet för såväl informations-att
sökning kommunikation. Kommittén förslår det kommu-ävenattsom
nala skolväsendet får möjlighet ansluta tillsig SUNET.att

Prioriteringar under3.10 uppbyggnadstiden

Distansutbildningen i Sverige har lång historia bakom sig, och denen
finnsdistansutbildning för närvarande har alldelesinte obetyd-som en

lig omfattning.
del den distansutbildning förekommerEn har emellertidstor av som

krävt riktade från sida.insatser VuxenutbildningensInom ornrå-statens
de finns skolor förtvå statliga distansutbildning, nämligen SSV i Här-
nösand och Norrköping. Högskolorna har på statligt bildatinitiativ ett
antal konsortier för distansutbildning, och deras verksamhet har delvis
finansierats med särskilda anslag från övrigt har verksamhetenIstaten.

utsträckning skett projektfonn med finansiering.i i särskild statligstor
DUKOM-projekten exempel på det.är ett

Hittills har alltså den eftersträvade utvecklingen distansutbild-av
kunnat särskilda åtgärder frånningen inte sida.äga utan statensrum

uppfattning sådana särskilda åtgärder kommer be-DUKOMs är att att
hövas också i fortsättningen och så länge inte regel- och resurstilldel-

utformade med hänsyn till distansutbildningensningssystemen är sär-
skilda forutsättningar. Kommittén har därför i det föregående föreslagit
åtgärder till stöd för utvecklingen distansutbildningen.av

saknas underlag för bestämda uppfattningar huruvida di-Det om
stansutbildning pedagogisk metod eller mindre lämpligär närsom mer

gäller ochdet målgrupp ämnesområde. Dock får distansutbildning an-
förlämpad för barn och ungdomar, vilket dockänses vara mera vuxna

hindrar inslag distansutbildning bör förekommainte inomävenatt av
ungdomsskolan. utsträckning utbildningsanordnamaI måste prövastor

fram för skaffa erfarenheter.sig sigatt
det alltså finns underlag för bestämda uppfattningarOm inte iom

vilka sammanhang distansutbildning blirpå sikt särskilt lyckosam eller
vanlig det dock nödvändigt de särskildaprioriteringarär att göra av
insatser behövs de åren under distansutbildningensnärmaste ut-som
vecklingsskede.

Utvecklingsinsatser då särskilt angelägna fråga målgrupperiär om
har svårigheter delta i närutbildning. sådanEnstora att ärsom grupp

med funktionshinder, dessutom i många fall har behovpersoner som av
särskild utrustning och särskilda hjälpmedel.
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glesbygdsboende, inte harangelägen målgruppEn är somannan
fråga dem handlarnärutbildning rimligt resavstånd.tillgång till på I om

utvecklassärskilda metoder behöverförsta handdet inte i utanattom
för deras behov.tillräckligt antal utbildningsplatseravsättaattommera

regionalpoli-har i vårensf..ö. vad regeringen gjortDetta är attgenom
distansför högskoleutbildning påföreslå platsertiska proposition 1 500

behovmålgrupp iglesbygd. viktigför boende Eni är personer avannan
däribland småföretagare, för dennayrket,kompetensutveckling i grupp

arbetsplatserna.ofta kan påräknas påstudiernagäller f.ö. stöd iatt
användandedistansutbildning med ITförförutsättningEn att av

datoran-goda kunskaperde studerande harmöjligskall är att omvara
föreslårkunskaper. Därför DUKOM,tillämpa dessaoch kanvändning

stadiummedel på tidigtprioritering,ämnesmässigaenda ettattsom
med sikte påutbildningendistanskurserutveckla Tiföravsätts att om

de studerandes behov IT-personalens ochpedagogiskabåde den av
kunnande.

det livs-ingår DUKOMs visionutbildning iden flexiblaI avsom
slagbedriva vilkenmöjligtsamhälle skall detlärandetslånga attvara

enskilde bäst. Kom-dende formerhelst istudier som passarsomav
bestålärandet kommerlivslångaemellertid detmitténs attär atttro av

skolautbildning isammanhängandelånga ochefter sinmänniskornaatt
huvudsakiförbättrar sin kompetensungdomenhögskola ioch genom

denförbereda förkurser.målinriktade Förkortare,delta flerai attatt
riktadeuppbyggnadsskededistansutbildningensunderbörsituationen

kurser.utveckla det slagetförinsatser göras att av

förUtvecklingscentrum3.11

distansutbildning

rskr.1997/98:62, 11,prop AUhar riksdagenregeringenförslagPå av
förmyndighet,beslutatvåren 1998204 under ett centrumnyom en

styrelse.delegationdistansutbildningen medutveckling somenav
organisationskommittéHärnösand.placeras i EnkommerCentret att

folkbildningenochhögskolan, kommunernaför bl.a.företrädaremed
utform-denlämna förslag1998:44uppdrag dir. närmarehar i att om

verksamhet.och dessningen centretav
kommandetill deorganisationskommittén hänvisastilldirektivenI

från DUKOM,förslagen
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skallriksdagsbeslutetenligtochdelegationenuppgifter centretDe som
ha är att

distansutbildningföravseddahögskoleplatserfördela0
högskolandistansutbildning inomupphandla0 .

högskolandistansutbildning inomläromedel förochkurserutveckla0
folkbildningenoch

distansutbildning.förläromedelproducerasjälvupphandla eller0

medförframföregående har lagtdetiDUKOMförslagdeFlera somav
all-Dessutvecklingscentret.utförasbörlämpligenuppgifter avsom

ökadförverkainstruktionenuppgift bör i att an-männa varaanges
denpåmed siktelandethelamed i attdistansutbildning ITvändning av

Samverkanutbildning.flexiblaframtidensdel iviktigingåskall som en
FolkbildningsrådetSkolverket ochHögskoleverket,medbör äga rum

3.2.5.och3.1.6avsnitt
riksdagendemutvecklingscentretför utöverarbetsuppgifterSom som

skallDUKOMföreslår centretbeslutat attharredan om
distansutbildningför allinforrnationscentralnätburenfungera som0

3.8
utbildningsan-ochutbildningssökandemellankontakterförmedla0

3.8ordnare
3.8distansutbildningförweb-platssärskildför enansvara

3.7lärcentrauppgifterförmedlaochsammanställa om
3.3och3.2-metodikochdistanspedagogikiutbildningstöd förge

Sverigeidistansutbildningenutvecklingenföljalöpande av
distansutbildningfrågoransikte utåt i rörSveriges somvara

ochforskningsresultatinternationellatill Sverigeförmedlare avvara
3.12distansutbildningfrågorerfarenheter i rörsom

kunskaperförmedlaochutvecklingenmedietelmiskadenfölja om0
3.1.5.distansutbildningenbetydelse förden av

uppgif-vidgadefåskallSSVföreslagitDUKOMhar attavsnitt 3.2.5I
arbetar påutbildningsanordnaresjälva upp-Förutom att somter. vara

den distansut-förutvecklingscentrablidebörkommunernadrag av
uppgiftenblirrolldennakomvux. Iinombildning ge-äger rumsom

myndig-beslutaderiksdagendenuppdragmed det nyaavsommensam
folkbildningen.ochhögskolanfrågafå ikommerheten att om

deninordnas iorganisatorisktdärför, SSVföreslårDUKOM att nya
styrelse.fårsåledesdeochmyndigheten att gemensamen

harSmåföretagardelegationenochSöderhamnsutredningen gemen-
förmedlingför ut-nätburetförslag systemlämnat ett avettsamt om
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bildning till landets småföretagare med lokalisering ledning och vis-av
kringfunktioner till Söderhamn. Om den föreslagna verksamhetensa

kommer till stånd bör den organisatoriskt inordnas i utvecklings-även
i Härnösand. denna frågaI har DUKOM samrått med decentret båda

nämnda kommittéema.

3.12 Utveckling, utvärdering och forskning

Både IT i utbildningen och i synnerhet IT i distansutbildningen är- -
företeelser. Behovet utveckling pedagogik, metodik ochnya av av or-

ganisation därförär stort.
Till detta kommer redskapet, tekniken, snabbt förändras ochatt ger

förutsättningar.nya
flertalEtt länder har kommit betydligt längre Sverige frågaiän om

distansutbildning med IT, såväl vad gäller forskning och utveckling
vad gäller verksamhetens omfattning. länderAv i vår närhet kansom

Finland och Norge och, naturligtvis, Storbritannien.nämnas Den ut-
veckling och diskussion distansutbildning och IT pågår in-av om som
ternationellt har haft svårt något riktigt fotfäste i Sverige. Vi haratt
därför mycket lära andra länder.att av

Information forskning och utveckling andra länderi bör samlasom
och spridning i Sverige. Det utvecklingscentret för distansut-ges nya
bildning bör därför ha viktig uppgift i till Sverige förmedla inter-atten
nationella erfarenheter och forskningsresultat.

Det helt nödvändigt forskningen och utvecklingen di-är att om av
stansutbildning och intensifierasIT i Sverige. Forsknings- och utveck-
lingsinsatsema behöver dessutom systematiseras och bli inriktade på
för relevanta frågor.oss

Vidare bör löpande utvärdering de beslut fattasgörasen av som om
distansutbildningens utveckling ochi Sverige de verksamheterav som
blir följden besluten.av

utvecklingscentretDet bör därför tilldelas medel användasattnya
till forskning, utvärdering och utveckling rörande distansutbildning
med IT.
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Kommittédirektiv

utbildningeninomDistansmetoder 1995:69Dir.

regeringssammanträde den maj 19954Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

kanåtgärderuppgift föreslåmedtillkallasutredaresärskild attEn som
vuxenutbildning-främstdistansmetoder inomanvändningenfrämja av

föreslå strategihuvuduppgiftUtredarenshögskolan. äroch att enen
tillmöjligheterdehela landetutvecklingen ifrämjarlångsiktigt avsom

informationstekniken erbjuder.modernadendistansutbildning som
ikan utnyttjasradio och TVhurvidare analyseraskallUtredaren

eventuelldärvidochbildningens tjänstoch prövautbildningens enom
nationellförTV-kanal kan utnyttjasmarkbunden ut-fjärdeframtida

bildningsverksamhet.ochbildnings-

tid ochDistansutbildning pengarspar

framhålls9bilaga1994/952100,prop.budgetpropositionårs1995I
arbetsmark-ochfolkbildningvuxenutbildning,högskola,det inomatt

ochformeriföra utbildningenbehovnadsutbildning finns utatt nyaav
behöverformernamöjligt,teknik dettaNytill gör mengrupper.nya

människoroch förutsättningarbehovolikade mångatill somanpassas
anledning idärför finns sär-framhåller det atthar. Regeringen att en

samlad utvecklingförförutsättningarnaanalyserakommittéskild aven
anledningfinnsoch det när-utbildningen attmedieburna ävenden att

iUniversityOpenerfarenheterinternationellastudera t.ex.sommare
stimulera olikafå uppdragföreslås iKommitténStorbritannien. även att

försöksverksamhet.former av
behövskunskapslyftnationelltönskvärtåstadkommaFör ettatt en

tillgo-Utbildningsbehoven kan inteutbildning.tillgänglighet tillökad
bun-undervisning,antal platser iutökat ärdoses enbart ett somgenom

distansmetoderolikaförmedladeUtbildningartid ochden i genomrum.
traditionella undervis-till denkomplementviktigtdärförkan ettvara

till studier.tillgänglighetenökaförningen att
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Utbildning på distans betydande frihet tid ochi bl.a.ger en rum som
många förvärvsarbetande beroende Studierna kan bedrivasär av. an-
tingen enskilt eller i via olika medier. Därtill kan utbildningengrupp
genomföras till lägre kostnader både för den enskilde och samhället och

för de företag väljer denna metod föräven öka de anställdasattsom
kompetens.

Teknikutvecklingen behöver samordnas

takt med utvecklingenI på det informationstekniska IT området har
också förintresset distansmetoder ökat hos många utbildningsanordna-

företag.och har medförtDetta pedagogisk och teknisk utvecklingre en
på området distansmetodema i högre grad kangör att änsom anpassas
till de studerandes önskemål och behov. Med väl utformad organi-en

förbättradsation och information borde distansutbildningen kunna nå ut
till betydligt den dag.istörre än görgrupper

Den nuvarande situationen visar brokig bild det gällernärupp en
utbildning bedrivs med olika tekniska hjälpmedel. Mångatypersom av
utvecklar likartade projekt eller söker stöd för modeller redan finnssom

drifti på andra håll. finns därför behovDet informationsinsatser, ettav
utvecklat erfarenhetsutbyte ytterligare utvärdering och forskningsamt
på området.

olika utbildningsanordnareTrots gjort ansträngningar haratt stora
det skettinte något avgörande genombrott det gäller distansmeto-när
demas roll utbildningensinom område. otillfreds-Denna situation är
ställande bakgrundinte minst fler behöver få tillgångmot attav vuxna
till utbildning på alla nivåer utbildningssystemet. deti Särskilt viktigt är

stimulera och underlätta kompetensutveckling dei arbetslivet föratt
har kort grundutbildning och ofta kommerinte så igrupper som som

åtnjutande personalutbildning. också angeläget minskaDet är attav
trycket på universitet och högskolor erbjuda alternativa,attgenom
mindre resurskrävande studiemetoder.

Mycket redanär utrett

Frågan hur kan bidra till utveckling distansmetoder istaten ut-om av
bildningen har vid flera tillfällen under full-år. Enutretts senare mer
ständig förteckning tidigare utredningsarbete bör beaktasöver som
biläggs.

År fick särskild1991 utredare i uppdrag fram underlagatt ta etten
för fördjupad utredning hur kan bidra till utvecklingstatenen om av
distansutbildningen. Utredningen, överlämnades i början årsom av



Bilaga 18311998:84SOU

förstudiemycket Enborta ochLångt närafick1992, namnet om-
1992:3.distansutbildning Dssvensk

vuxenutbild-effektivareutredningenöverlämnadeårEtt omsenare
1993:23. Be-krona SOUKunskapenshuvudbetänkandesittning

distansmeto-användningvidgadavsnittinnehållertänkandet ett avom
distansutbildning.utvecklingstöd förstatligttillmed förslagder av

Ny in-publicerade år 1994Utbildningsdepartementet rapport omen
innehåller1994:21. Denundervisningen Dsfonnationsteknologi i

informationsteknikkommandeochexisterandebeskrivningbl.a. aven
utbildningsområdet.förintresseav

och beskriv-förslaggenomarbetadeinnehållerutredningarDessa
grund för dettillliggaoch böraktuellafortfarandeningar är somsom

härutredningsarbete avses.som

EUinomDistansutbildning

snabbarealltiteknikden tem-liksomDistansutbildningen, som nunya
viktigaiutbildningsanordnare Europa, ärolikaförtillgängliggörspo

yrkesutbildning, So-ochutbildningfördedelar programmennyaav
perioden 1995-förfastställtharVinci, EULeonardo daochkrates som

har in-Även Employment,ochAdaptbådade1999. somprogrammen
fjärdedetliksomkan,strukturfondema,förinom rampro-rättats ramen

utveckling-tillbidrautveckling, kommaochforskning attförgrammet
utbildningsområdetpå ärför insatserUtmärkande EU:sområdet.påen

erfarenheterspridasyftehar tillkaraktärentransnationella attden som
medlemsländer.allatillinformationoch

utredasskalldistansutbildningforMetoderna

åstad-åtgärder förvidtaden attuttalathar attRegeringen att avser
åtgärderdessaSomkunskapslyft förnationelltkomma avett envuxna.

bådedistansundervisning, sär-användningenstödjaingår somatt av
undervisning.befintliginslag i redanochstudiefonnskild som

föråtgärderföreslåtillkallas för attskallutredaresärskild attEn
informa-användandemeddistansmetoderutvecklingenfrämja avav

försla-utbildning. Ihögreochvuxenutbildningfrämsttionsteknik inom
beaktas.gymnasieskolanochgrund-behoven inomocksåskallgen

för arbetetutgångspunktgivenoch kravbehovArbetslivets är en
framför alltgällerdistansmetoder. Det attutredningendet gällernär om

ochmöjlighetermänniskans strävan attenskildaunderlätta den genom
inflytan-ökaocharbetsmarknadenställning påförbättra sinutbildning

arbetet.detdet över egna
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Lika viktigt emellertid öka möjligheterna för alla,är oberoendeatt
utbildningsbakgrund, vidga perspektiven i den personligaatt ut-av

vecklingen och bildning bredda och fördjupa sina intresseområ-genom
den.

kunnaFör spela aktiv roll i framtida samhälle måste allaatt etten
oberoende bakgrund, ha förmåga delta i och samtidigtattvuxna, av

kritiskt granska samhällslivets olika företeelser. ställerDetta krav på
ökade kunskaper och kännedom både den omvärlden ochom egna om
andra länder och kulturer. Kunskapsklyftor måste överbryggas och ten-
denser till segregation och snedreldytering utbildningeni motverkas.

Utbildning på alla nivåer för skall skilda behov ochmotvuxna svara
erbjudas på de studerandes villkor. Erfarenheten visar det svårtäratt att
rekrytera kortutbildade till vidare utbildning, både i och utanför arbets-
livet. för livslångtEn strategi lärande måste tillvara de erfarenheterta

finns förutsättningaroch de krävs för dessa skallattsom som grupper
vilja gå in i utbildning. Särskilda ansträngningar behöver förgöras att
förbättra de yrkesverksammas möjligheter till högre utbildning.

Internationellt pågår snabb och svåröverskådlig teknikutvecklingen
och alltmera sofistikerade verktyg för undervisning ochsom ger nya

utbildning på distans. omfattandeEn import teknik och undervis-av
ningsmetoder till Sverige pågår, och Sverige lämnar också bidragegna
till utvecklingen. sker allaDetta på nivåer företaginom och organisa-
tioner, det offentliga utbildningsväsendetinom och inom andra myn-
digheter.

viktig fråga i sammanhanget hurEn svensk utbildning kommerär
tillväxtenpåverkas transnationell distansutbildning. Inomatt av av en

framtid kommer det bli möjligt studera vid någotnära t.ex. att atten
välkänt utländskt satellituniversitet via eller telenät bostaden elleri på
arbetsplatsen.

utbildningsformer underIntressanta utveckling, exempelvis in-är
ternutbildning på arbetsplatser ledda kompetenta inom denav personer

medorganisationen stöd på distans lärare från andra länder.egna av
kommer troligen leda tillDetta delar fort och vidareutbild-att att av

ningen Sverige multinationellai organisationer.övertas Det ärav nya
viktigt utvecklingen på detta område bedöms och värderas förhåll-iatt
ande till svenska utbildningspolitiska mål.

Uppdraget

Kartläggning

Utredaren skall kartlägga dels nuvarande metoder för distansutbildning,
dels vilka områden det finnsinom behov utveckling metoder ochav av
andra åtgärder för sådan utbildning.
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kombinationerhär olikadistansutbildningförmetoderMed avavses
och/elleravstånd i tidtill överbryggasyftarmetodik,ochteknik attsom

för-lära ochden skall sig,ochlärmellan den ut somsomsomrum
antalfinnstill dialog.möjlighet Detoch skaparkunskap ett stortmedlar

och tillsam-olika kombinationeranvändas ikanmetodersådana som
utbildningsmetoder.traditionellaandramed mermans

utbildnings-vilkavilka områden, påskall Visa inomKartläggningen
ochteknikanvändningökadvilka ut-och förnivåer nyavgrupper en

ledaförutsättningarhar bästdistansutbildningförmetoder attvecklade
kvalitet.högflexibel utbildningocheffektivaretill avmeren

utbild-olikaförutsättningarvilkabedömautredarenskallVidare
peda-användahuvudsakligendenkompletteraningsanordnare har att

självinstruerande och inter-distansmetoder ochinslagmedgogiken av
deundersökas det iskall ocksåsammanhangethjälpmedel. Iaktiva om

förfinns hinderutbildningsanordnareolika ut-gäller förregler ensom
distansmetoder.veckling av

dämpa densökalämpligtmöjligt ellervarkennaturligtvis attDet är
övergripande strategi inomavvaktan påutvecklingen ipågående att en

utarbetas. Tvärtomskall kunnadistansutbildningsområdenamedie- och
frammetoder harteknik och växtfördeldetbör att nyanyenses som

skall vidareUtredningenstimulansåtgärder.statligasnabbt ochså utan
område enligtdettaåtagande inombörvad statensavgränsa varasom

särskil-ochkommitteérsamtliga1994:23 tilldir.direktivregeringens
angelägetocksååtaganden. Detoffentliga ärutredningarda prövaatt

förbi-blirisklöperområdenochmålgrupper attdefinierasökaatt som
utvecklingen.pågåendedengångna i

utvecklinglångsiktigförEn strategi

långsiktigtstrategiföreslåhuvuduppgiftUtredarens är att somen
distansutbild-möjligheter tilldelandethelaiutvecklingenfrämjar av

skallFörslagenerbjuder.informationsteknikenmodernadenning som
underbedrivsutvecklingsprojekterfarenheter frånpåbl.a. bygga som

gång.utredningsarbetets

Radio och TV

spridning in-förbetydelseutomordentligtochRadio TV storär avav
inrättandetkringpågårDiskussioneroch kultur.kunskapformation, av

huranalyserasärskiltskallTV-kanal. Utredarenmarkbundenfjärdeen
Enbildningens tjänst.ochutbildningensutnyttjas ikanradio och TV

markbundenfjärdeframtidaeventuelldärviduppgift prövaär att enom
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TV-kanal kan förutnyttjas nationell utbildnings- och bildningsverk-
samhet.

Projektstöd

Under arbete skall utredaren beredasitt och till regeringen lämna för-
slag beslut bidrag till projekt syftar till utvecklaattom om som an-
vändningen distansmetoder i utbildningen. Projekten skall all-av som

inriktning ha tillgodose de behov utredaren efter kart-sinmän att som
läggning bedömer särskilt angelägna. Projekten skall utfomias såsom

huvudsak möjligade i utvärdera under utredningsarbetet.äratt att
första skall bidragenhand projekt bedrivsI i samarbeteavse som av,

med eller för redan befintliga utbildningsanordnare, såsom kommunala
skolor, skolor för universitet och högskolor, studieför-statens vuxna,
bund och folkhögskolor, anordnare arbetsmarknadsutbildning ochav
utbildning myndigheter, branschorganisationerinom och företag. Pro-
jekten skall syfta till de olika utbildningarna flexibla ochgöraatt mera
tillgängliga för har svårigheter utnyttja de möjligheterattgrupper som

finns dag.till utbildning i Utredaren skall bl.a. studera och övervä-som
behovet stöd till lokala och regionala vilka olika utbild-icentraga av

ningsanordnare kan samarbeta kring införandet distansmetoder.av
befintligaProj ektförslagen skall inrymmas inom utgiftsramar.

Ökad utbildningtillgänglighet till

vidare söka bedöma vilken teknikUtredaren skall i grad olika slag av
användas för med öka till-och metoder kan begränsadeatt resurser

utbildning bådegängligheten till nivåmässigt gymnasie-motsvararsom
skolan och högskolan.

brukar framhållas distansutbildning erbjuder möjligheter tillDet att
kostnadseffektiva studier bl.a. behovet lärarinsatser kanattgenom av

begränsat och studierna utsträckning kan bedri-igöras att storgenom
fritid eller deltid och deltagarna behöver lämna sittpå utan attvas ar-

bete eller hemort.sin
detta sammanhang det troligen särskilt möj-intressantI är prövaatt

lighetema utveckla och använda distansmetoder de friareinomatt stu-
dieforrner kännetecknar folkbildningen.som

EU

Utredaren skall arbete beakta erfarenheteri sitt distansutbildning iav
länder. Särskilt bör erfarenheterandra inom för EU-programramen

daSokrates och Leonardo Vinci studeras. möjligheter tillDe trans-som
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börerbjuderdessautvecklingsprojektnationella upp-programsom
märksammas.

erfarenhetsutbyteutvecklingsarbete,ochForsknings-

utvecklings-ochforsknings-hurförslagframskall läggaUtredaren om
informationstek-användningenochdistansutbildningarbetet kring av

ochbehovetbedömautredarenskallVidarepå sikt.bedrivas avnik bör
slagolikaföransvarigamellanerfarenhetsutbytesåvälför avformerna

praktikermellaninformationsutbyteutbildningendistansmetoder i som
området.forskare inomoch

samrådochReferensgrupper

förreferensgruppersärskildaförfogande haskall till sittUtredaren
desakkunskapmedskall knytas omTillsamråd. personergrupperna

stimulerasböreller attanordnarredan an-utbildningsanordnare som
kommunalafolkbildningen,högskolan,distansutbildning,ordna t.ex.

fack-företagarorganisationer samtochbransch-Amu-Gruppen,skolor,
knytasreferensgruppemaskall tillVidare personerorganisationer.liga

detsakkunskapteknisk närekonomisk ochmetodisk,pedagogisk,med
FoU-arbete ierfarenhetmedforskaredistansutbildning, samt avgäller

distansutbildning.fråga om
självutredarensamråd fårförformernaochreferensgrupperAntalet

avgöra.
med IT-samrådalämpligtdetvidare ärskall närUtredaren

Utbildningsdepar-inomutredningen1995:1dir. samtkommissionen
148.1994:dir.studiestödssystemettementet om

arbeteutredarensförRamar

fjärdeframtidaeventuelluppdragetdeldenI enomavsersomav
bild-ochutbildnings-nationellförutnyttjasTV-kanal kanmarkbunden

skyndsamt.förslagsinaredovisautredarenskallningsverksamhet
maj 1998.den 31slutförtskall senasthelheti sinUppdraget vara

till1994:23dir. samt-direktivregeringensbeaktaskallUtredaren
åtaganden.offentligautredaresärskilda prövaoch attkommittéerliga

ochkommittéertill sär-direktivregeringensföljaskallUtredaren även
och1992:50dir.konsekvenserregionalpolitiskautredareskilda om

1994:124.dir.konsekvenserjämställdhetspolitiska
kostnadsminskningarellerutgiftsökningartillledafår inteFörslagen

ökademedför ut-förslagEventuellakommunerna.ellerför somstaten
områden.berördainomomprioriteringarfinansierasskallgifter genom
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Utredaren får dock inte i sina förslag till finansiering omfördela medel
anvisade konjunkturskäl till ordinarie verksamhet inom området.av

Utredaren skall före den oktober1 1995 komma in med budget-en
plan beräknade kostnader för utredningensöver arbete.

Utbildningsdepartementet
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Bilaga

utredarenskall beaktasutredningsarbeteTidigare avsom

gymnasiesko-kunskapermed1990/91:85 VäxapropositionenI om-
samladbehovetframfördes sats-vuxenutbildningenochlans en merav

medi-ochdistansutbildningförmediaochmetoderutvecklapåning att
skolväsendet.offentligadetundervisning inomabaserad

år 1991regeringen sär-tillsattepropositionenanledningMed enav
kunskap-utvecklingenstimulerauppgiftmedarbetsgruppskild att av

delrapporter.tvåredovisatharArbetsgruppenscentra.
mycketochbortaLångt närabetänkandethar isärskild utredareEn

kom-1992:3 gjortdistansutbildning DssvenskförstudieEn enom- pedagogiskmålgmppsanalys,erfarenhetsöversikt,och enpetens- en
m.fl.kommunermellanrollfördelningen stat,analysanalys samt aven

distansutbildning.frågaiintressenter om
fick1992:48dir.vuxenutbildningeffektivareUtredningen enom

förstudienämndafrånutgångspunktmedbl.a.uppdragdärefter i att
distansut-utvecklingstödjakanhurförslagframlägga staten avenom

huvudbetänkan-iår 1993förslagdessalämnadeUtredarenbildningen.
1993:23.SOUkronaKunskapensdet

ochslutsatservissaredovisasdistansutbildninghögreAvseende per
Frihet An-1992:1SOUbetänkandeHögskoleutredningensförslag i

Kompetens.svar
Linköpingiuniversitetentilluppdragapril 1992 iiRegeringen gav

distansutbild-bedömningsamladsamarbetei göraoch Umeå avatt en
genomfö-ochutvecklingåtgärder förtillförslagredovisaochningen
redovisa-Uppdragetutbildning.högredistansutbildning inomrande av

Distansrådet-Svenska ettmed titeln1992 iseptember rapportides en
högskolan.inomdistansutbildningenorganisationtillförslag av

kompetensochkunskap2000AgendamedarbetetförInom ramen -
1994Utbildningsdepartementetpubliceradeårhundrade enför nästa -

1994:21.Dsundervisningeninformationsteknologi iNyrapport om
kommande in-ochexisterandebeskrivningdelsinnehållerDen aven
delsutbildningsområdet, rapporterförintresseformationsteknologi av

ochFrankrike Japan.i USA,slagdettaverksamhetpågående avom
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Distansutbildningskommittén
U 1995:07 Dir. 1996:17

Beslut vid regeringssammanträde den 4 1996mars

Sammanfattning uppdragetav

förslagUtredningen skall lägga fram vilken roll Sveriges Utbildnings-om
utbildnings- och folkbildningsområdet.radio skall spela inom Uppdraget

skall redovisas fore utgången oktober 1997.av

Bakgrund

avgiftsfinansierat programföretagSveriges Utbildningsradio AB är ett
sänder utbildningsprogram och radio. Sänd-producerar och i TVsom

används Televisionningama sker i de kanaler i övrigt Sverigessom av
Radio. Utbildningsradion producerar och säljer trycktaoch Sveriges även

material komplement tillläromedel och Denannat som programmen.
totala sändningstiden for uppgick till 570 timmar år 1994.TV Det mot-

sändningstiden Television det året.i Sveriges10 procent avsvarar ca
utbildning SOU 1995:120 redovisadedelbetänkandet ochI TV

överväganden med anledningDistansutbildningskommittén sina av
fjärde markbundeneventuell framtida TV-uppdraget prövaatt om en

bildningsverksamhet.för nationell utbildnings- ochkanal kan utnyttjas
behövsanförde kommittén det i första handsammanfattningI ut-att

folkbildande de kanalersändningstid för utbildande och iökad program
allmän publik. Utbyggnad fjärde analogtsänder för sän-ettavsom en

perspektivet utbildning,damät för television borde inte prioriteras ur av
utbildningssatsningar påbildning och folkbildning. Nya TV-stora

plattfonn. Kommitténborde ha digital teknikområdet angav somsom
Utbildningsradionsåterkomma med bedömningsin avsikt att en av

utbildnings- och folkbildningsområdet.framtida roll på
tekniska förutsättningar för utökade sändningarUtredningen avom

allmänheten U 1991:10 har betänkan-radio och television till avgett
multimedia SOU 1996:25. betänkandet fö-det Från Massmedia till I

till digital marksänd Sverige.reslår utredningen övergång TV i Enen
sändamät bör inledas år börutbyggnad digitala 1997. Nätetsenastav

rikstäckande TV-kanaler.ha kapacitet för 24
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1995:69dir.direktivenligt sinaharDistansutbildningskommittén som
utveckling-främjarlångsiktigtstrategiföreslåhuvuduppgift att somen

moder-dendistansutbildningtillmöjligheterdelandethelai somaven
erbjuder.informationsteknikenna

lagringsteknikenochdistributions-utvecklingen inomtekniskaDen
roll. OmframtidaUtbildningsradions ut-fråganaktualiserar enom
förslaget i SOUmedenlighetimarksänd TVdigitalbyggnad av

Detsändningsmöjlighetema avsevärt.stånd ökartillkommer1996:25
liksomi TV,utbildningsprogramsändamöjligheterökadeinnebär att

kanDetmålgrupper.särskildapåmed inriktningandraäven program
kommerinriktningallmänmedTV-kanalerfleratillledaockså att en

uppmärksamhet.publikenstävlaatt om
till-textmaterialochbild-ljud-,förproduceratAnvändningen av

sannoliktkommerinformationsteknikmodeminteraktivmedsammans
kommerMaterialetutbildning. attframtidensbetydelse iökadfåatt en

formdäribland imedier, eter-olikaflerahjälpmeddistribueras avav
all-tillTV-sändningarochradio-ocksåMenmarksändningar.buma

sannoliktsyfte kommerfolkbildande attochutbildandemedmänheten
interaktivitettillmöjligheternabetydelsefortsatt ävenstor omvara av

begränsade.ellersaknas är
sänd-harföretagetsärställninghar attUtbildningsradion genomen

detochTV-kanaleroch attradio-tillgängligaallmänti genomningsrätt
mottagaravgifter.viafinansieratär

Uppdraget

förändringardeperspektivetskall iDistansutbildningskommittén av
analyserasärskiltmedieområdenateknik- ochinomväntaär attsom

spela ibörställningspeciellamed sinUtbildningsradionrollvilken som
modernanvändningomfattandemedförutveckling avmeraensomen

skallDärvidsyfte.folkbildandeochutbildandeinformationsteknik i
ställ-sådanmedföretaglämpligtdet att ettkommittén är enpröva om

bl.a.folkbildning,ochutbildningroll inomutvidgad somfårning en
andraidistributionföravseddahuvudsakläromedel iproducent av

kurseranordnareellerrundradioteknik somformer avän somgenom
material.sådantanvändninginteraktivpåbygger av

kost-åtföljasskallVerksamhetsinriktningtillförslagKommitténs av
skallKommitténfinansieringssätt.tillförslagochnadsuppskattningar

oktober 1997.utgångenföreförslagdessaredovisa av

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Distansutbildningskommittén
U 1995:07 Dir 1997:49

Beslut vid regeringssammanträde den 20 1997mars

Sammanfattning uppdragetav

Distansutbildningskommittén U 1995:07 skall

i anslutning till sitt ursprungliga uppdrag analysera möjligheterna att-
utveckla den organisation, den pedagogik och de läromedel uni-som
versiteten och högskolorna tillämpar respektive använder vid undervis-
ning med hjälp IT. Uppdraget gäller såväl vanlig undervisningav som
undervisning distans.på

Bakgrund

Regeringen behandlade budgetpropositioneni för år prop.1997
1996/97: utgiftsområde 16 i avsnitt Informationstekniken-5.8, hög-
skolans roll, den betydelse högskolan har för utvecklingen informa-av
tionstekniken i samhället. betonadesHär iIT utsträckning börstörreatt
användas högskolans lärare hjälpmedel för höja utbild-ett attav som
ningens kvalitet. Särskilda föreslogssatsningar inom områdena lärarut-
bildning, pedagogisk användning inom denIT högre utbildningenav

forskning IT-pedagogik. Vidare framhölls distansutbild-samt attom
ningen ytterligare bör utvecklas med hjälp den informationstek-av nya
niken. harRegeringen den 19 december 1996 Högskoleverket igett
uppdrag fördela sammanlagt 30 miljoner kronor tillatt projekt vid uni-
versitet och högskolor för utveckling infonnationstelcnikanvänd-av
ningen inom nämnda områden.
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Uppdraget

dir. 1995:69direktivenligt sinaDistansutbildningskommittén har som
utveck-främjarlångsiktigtstrategiföreslåhuvuduppgift att somen

dendistansutbildningtillmöjligheterdelandethelalingen i somav
erbjuder.informationsteknikenmoderna

iutredningen1996:17 hardir. äventilläggsdirektivGenom upp-
Utbildningsradiovilken roll Sverigesförslagframläggadrag att om

folkbildningsområdet.ochutbildnings-spela inomskall
analyserauppdragursprungligatill sittskall i anslutningKommittén

och de lä-pedagogikdenorganisation,denutvecklamöjligheterna att
respektivehögskolorna tillämparochuniversitetenromedel an-som

såväl vanliggällerUppdragethjälpmed IT.undervisningvidvänder av
distans.undervisning påundervisning som

distansundervis-vidanvändsmetoderdeböravseendenfleraI som
tillkommafördel kunnadistributionsmedel medmedning IT an-som

ochvid universitetminstutbildning, inteövrigockså inomvändning
högskolor.

lärandet och påförstuderandesdepåFokuseringen eget ansvar
förutsätt-viktigastudiemetodenden bästavälja ärmöjligheterna att

individan-flexibilitet,och kräverdistansutbildninggodförningar en
vidsidautbildningsanordnarensfrån ut-tillgänglighetochpassning
för dengällerkravSammaorganisation.pedagogik ochformningen av

hittills kunnahögre gradoch bör ihögskoleutbildningen äntraditionella
användning IT.ökadtillgodoses avengenom

ochuniversitetvidlärareviddärför läggasbörvikt attAllt större
kunnan-pedagogiskafördjupa sittutvidga ochstimulerashögskolor att

ochdistansutbildningtroligt ut-med IT. Detarbete är attde annanom
organisationpedagogik,varandra ochsigdärvid kan attbildning närma

utvecklas Dessutomutsträckning kan gemensamt.läromedel ioch stor
ibörutvecklas. Det större ut-blandformer kan t.ex.det viktigtär att

studerahögskolavid äm-student ettförmöjligt attblisträckning enen
dettapåhögskola. Envidpå distansdelareller ämneett annanenavne

rekryterasåvälmöjligheternaökatorde attflexibilitetökad nyasätt
vidare-ochfortbildningbedrivahögskolantill attsomgrupper

det livslångatillövergångenförviktigtnågotutbildning där, ärsom
lärandet.

medsamråda Hög-uppdragetfullgörandetskall vidKommittén av
skoleverket.

medsambandiuppdragetdeldennaskall redovisaUtredningen av
1998.kommittéuppdraget i majhelaslutredovisning av

Utbildningsdepartementet
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