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FÖRORD 

På uppdrag av DISTUM har en metautvärdering av högskoleprojekt genom-
förts initierade av Distansutbildningskommittén (DUKOM). Projekten har 
redovisat egna utvärderingar och dessutom har en övergripande utvärdering 
genomförts och redovisats. Syftet med denna metautvärdering är att utifrån 
nya infallsvinklar göra en återläsning av det samlade utvärderingsmaterialet 
för att dra lärdomar av och generera ytterligare kunskaper om utvecklingspro-
jekt i högskolan och statliga satsningar i form av projektmedel.  

Uppdraget har utförts av docent Ove Karlsson och fil. mag. Laila Niklas-
son vid Mälardalens högskola samt docent Inger M. Andersson vid Uppsala 
universitet.  

Laila Niklasson har ansvarat för insamling av material samt textunderlag. 
Tillsammans har gruppen svarat för analysarbetet samt den slutliga utform-
ningen av rapporten. 

Eskilstuna maj 2002 

Ove Karlsson, docent 
Mälardalens högskola, ISB 
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1 INLEDNING 

Trots att Sverige idag har högskoleutbildningsmöjligheter från Boden i norr till 
Malmö i söder har inte alla som önskar och behöver utbildning eller kompe-
tensutveckling på högskolenivå denna möjlighet. Orsaker är bland annat orts-
bundenhet, skiftarbete eller helt enkelt brist på kurser inom önskat utbild-
ningsområde. Som kontrast till denna begränsning finns samtidigt möjligheter 
för studenter att söka sig till utbildningar vid högskolor och universitet runt 
om i Europa. Denna möjlighet medför i sin tur förutsättningar för samverkan 
inom utbildningsområdet men kan också innebära en ökad konkurrens om 
studenterna för de svenska högskolorna och universiteten.  

Frågan om tillgänglighet till studier för olika grupper studerande har 
också blivit allt mer aktuell. Ett sätt att erbjuda kurser och öka tillgängligheten 
till högskoleutbildning har varit att anordna distansutbildning. Under mitten 
av 1990-talet genomfördes med särskilda statliga medel en satsning på di-
stansutbildning med teknikstöd. Utbildningsanordnare som högskolor, uni-
versitet, kommuner, folkhögskolor och studieförbund erbjöds i anslutning 
härtill möjlighet att ansöka om medel för att genomföra lokala utvecklingspro-
jekt. På nationell nivå tillsattes en utredning och en särskild kommitté – 
DUKOM 1 - för att arbeta med att formulera riktlinjer för ansökningsförfaran-
det, välja ut projekt och fördela särskilt avsatta utvecklingsmedel. Inom ramen 
för den aktuella utredningen har ett hundratal utvecklingsprojekt genomförts, 
varav ett fyrtiotal inom högskolesektorn. Det är om dessa projekt som denna 
rapport handlar.  

1.1 Bakgrund 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet sammanföll flera viktiga 
utvecklingsskeenden. Staten, kommunerna och den privata sektorn påbörjade 
en uppbyggnad av en infrastruktur med bas i informationsteknologin. Ut-
byggnaden av gymnasieskolan ökade efterfrågan på platser inom högre ut-
bildning. Parallellt med denna uppbyggnad fanns ett växande behov av vux-
enutbildning och kompetensutveckling för att kunna möta arbetsmarknadens 
krav. Den kompetens som en person tillägnat sig i sin grundläggande högsko-
leutbildning visade sig allt oftare behöva kompletteras med en kompetensut-
veckling på högskolenivå. De personer som efterfrågade denna kompetensut-

                                                      
1  Distansutbildningskommittén 1995-1998. I formell mening utgjordes kommittén av 

en  särskild utredare som till sin hjälp hade en referensgrupp och ett kansli. 
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veckling var ofta ortsbundna och behövde även flexibilitet i tid för den fortsatta 
utbildningen och kompetensutvecklingen.  

I den mån de som deltar i en vidareutbildning stannar på hemorten skul-
le kompetensutvecklingen också kunna bidra till att regionens utveckling, både 
genom att individer tillägnar sig en ökad kompetens och genom att utbild-
ningsanordnare fanns etablerade i regionen. Vuxenutbildning har vanligen 
gällt ett kunskapslyft till gymnasienivån, medan kompetensutvecklingen säl-
lan varit aktuell på denna nivå. När det gäller kompetensutveckling är det of-
tast högskolenivå som efterfrågas. Denna utveckling inom utbildningssystemet 
har inte enbart gällt i Sverige utan liknande utveckling kan iakttas över Europa. 
Som en sammanfattning av denna förändring kan uttrycket ”det livslånga och 
det livsvida lärandet” användas – ett uttryck som också fick allt vidare sprid-
ning under 1990-talet.  

Inom utbildningssektorn fanns tidigare erfarenhet av vuxenutbildning i 
varierande former, inte minst distansstudier via t ex korrespondensstudier. 
Med den nya informationsteknologin och en ökad efterfrågan av vuxenutbild-
ning och kompetensutveckling låg det nära till hands att söka efter nya former. 
Distansutbildning, kompletterad med modern teknik, IKT, sågs som en lösning 
på efterfrågan av grundutbildning, kompetensutveckling och möjligen också 
sysselsättning i väntan på en nyanställning. Inom distansutbildning skulle nya 
pedagogiska modeller prövas, vilka i sin tur skulle kunna visa sig ha en positiv 
effekt på den enskilde individens lärande och ge den kompetensutveckling 
som efterfrågades lokalt eller regionalt.   

Genom regeringsbeslut år 1995 tillsattes en särskild utredare och till utre-
daren knöts en kommitté som i sammandrag fick benämningen DUKOM. I 
direktiven (Dir 1995:69) angavs att kommitténs uppgift var att stödja använ-
dandet av distansmetoder inom vuxenutbildning och högre utbildning. Exem-
pelvis skulle en högre grad av individualisering kunna genomföras.  

Kommitténs främsta uppgift var att föreslå en strategi som långsiktigt 
skulle främja utvecklingen av distansutbildning över hela landet genom an-
vändande av modern informationsteknologi. Strategin skulle bygga på erfa-
renhet från olika utvecklingsprojekt som använt sig av sådan teknologi för 
lärande. Dessutom skulle internationell erfarenhet samlas. Vidare skulle kom-
mittén analysera hur radio och TV skulle kunna användas för undervisning 
och ta ställning till om en fjärde landbunden TV-kanal skulle kunna användas 
för en rad utbildningsaktiviteter, exempelvis folkbildning.  

Distansutbildning hade redan bedrivits framgångsrikt av Open Universi-
ty i Storbritannien, och förhoppningen var att distansutbildning skulle ge allt 
fler människor tillgång till studier. Distansstudierna skulle ge möjlighet till 
flexibilitet i tid och rum och till såväl individuella studier som studier i grupp. 
En kostnadsaspekt fanns också med i bilden. Förhoppningen var att distans-
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lärande skulle kunna genomföras till en lägre kostnad för den enskilde, företag 
och för samhället.  

För att få tillgång till erfarenhet från projekt som tillämpade distans-
utbildning med stöd av modern teknik inbjöd kommittén hösten 1995 alla an-
ordnare av vuxenutbildning i landet, såväl organisationer som företag, att an-
söka om projektmedel för utvecklig av distansutbildning. Av mer än 500 an-
sökningar valdes ett hundratal slutligen ut. Bland dessa ingick 42 högskolepro-
jekt, 23 kommunprojekt och 35 folkbildningsprojekt.  

Sammanlagt tilldelade regeringen således cirka hundra projekt medel till 
ett belopp om cirka 85 miljoner kronor. Projekten utvärderades i ett första led 
genom egenutvärdering i form av projektredovisning enligt en särskild mall 
och en slutrapport i fri form hösten 1997. I ett andra led redovisades effekterna 
av de projekt som beviljats utvecklingsmedel av en extern utvärderare som 
analyserade de två formerna av egenutvärdering och projektrapportering i 
samtliga tre grupperingar, folkhögskoleprojekt, högskoleprojekt och kom-
munprojekt.  Denna utvärdering gjordes till stor del med utgångspunkt från de 
data som samlats in med hjälp av den mall som utarbetats för projektredovis-
ningarna (Åström 1998).  

När DUKOM:s uppdrag var slutfört år 1998 fanns bland annat ett förslag 
om en samordning av resurser kring distansutbildning. Våren 1998 beslutade 
regeringen att tillsätta en kommitté för att planera för en distansutbildnings-
myndighet. År 1999 redovisades kommitténs arbete, och den första juli 1999 
inrättades Distum 2 vars administration placerades i Härnösand. I denna myn-
dighets uppdrag ingick att stödja utveckling och användning av distans-
utbildning, särskilt med stöd av IKT. 3 Därmed har Distum också haft mandat 
att ge uppdraget om att utföra den metautvärdering som denna rapport hand-
lar om.  

1.2 Utvärderingens uppdrag och syfte 

Som framgått av den inledande framställningen har de aktuella projekten både 
varit föremål för egenutvärdering och övergripande extern utvärdering 
(Åström 1998). Som ytterligare ett steg i att dra lärdomar av DUKOM-
satsningen ville Distum genomföra ännu en analys av projektmaterialet, men 
nu med fokus enbart på högskolor och universitet. Syftet med denna reanalys 
har varit att se om det är möjligt att lyfta fram andra erfarenheter och resultat, 
utöver de som framkommit i den övergripande externa utvärderingen. Distum 
har här inte angett några närmare direktiv eller frågeområden som skall bely-

                                                      
2  Distansutbildningsmyndigheten. 
3  Informations- och kommuniklationsteknologin. 
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sas i metautvärderingen. Myndigheten ger metautvärderingen ett stort ut-
rymme att själva välja vad som fokuseras. 4 

1.3 Disposition av metautvärderingen 

Det krävs en rad beslut för att starta och genomföra distansutbildning. Beslu-
ten kan fattas på en rad olika arenor – den politisk arena, policyarena och ge-
nomförandearena. Besluten grundas på eller utgår från en rationalitet för hur 
beslut fattas och vad som i något avseende är det ”bästa” beslutet. Metautvär-
deringen genomförs med utgångspunkt från teorier om hur beslutsfattande 
genomförs. Olika beslutsmodeller beskrivs i kapitel 2, och där presenteras ock-
så en ansats för hur projekten senare kommer att analyseras i metautvärde-
ringen.  

Det material som ligger till grund för metautvärderingens analys av pro-
jektmaterialet beskrivs i kapitel 3.  Med hjälp av den modell som presenterades 
i kapitel 2 redovisas en analys av de aktuella utvecklingsprojekten i kapitel 4. 
Tre högskoleprojekt får här tjäna som fallstudier, vilka var för sig avser att ge 
exempel på hur aktörer, problem och lösningar kan finna, eller inte kan finna, 
varandra. I kapitel 4 redovisas också en analys av övriga högskoleprojekt på ett 
mer översiktligt sätt. I kapitel 5 diskuteras resultaten av metautvärderingen 
som avslutas med en summering, där ett antal framåtsyftande aspekter lyft 
fram som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet med lärande, IKT-
stöd och relation mellan ideologi, organisation och praktiskt genomförande. 

                                                      
4  En meta- utvärdering kan definieras som en utvärdering av en utvärdering (sid 228, 

Scriven, 1991),och det är framför allt projektens egenutvärderingar som återlästs och 
utvärderas. Åströms utvärdering har återläst men ”utvärderas” inte i detta sam-
manhang utan används snarare som inspirationskälla. 



Ove Karlsson m.fl. DISTUM:s Högskoleprojekt 

 11

2 METAUTVÄRDERINGENS ANSATS  

Eftersom metautvärderingen kommer att tydliggöra att det finns flera aktörer 
och att det finns olika beslutsrationaliteter i arbetet med lokala distansutveck-
lingsprojekt har vi valt att använda oss av teorier om olika beslutsmodeller 
som utgångspunkt för vår reanalys av DUKOM:s högskoleprojekt. Enligt En-
derud (1986, s. 25ff.) kan en indelning göras av olika beslutsmodeller. Nedan 
presenteras modellerna kortfattat. 

Analytiska modeller omfattar kodord som rationalitet, administration och 
regler och inrymmer föreställningen om att ett problem aktualiseras, en pro-
blemformulering genomförs, lösningar prövas och beslut om åtgärder fattas 
för genomförande, som slutligen kan leda till effekter eller resultat som kan 
mätas.  

Politiska modeller innehåller kodordet kompromiss som antingen avser en 
kompromiss om mål eller om medel. Här finns fortfarande en föreställning om 
problem som aktualiseras och en problemformulering som genomförs, men 
redan här föreligger ett kompromissförfarande som fortsätts under hela be-
slutsprocessen och som också får genomslag när en eventuell resultatmätning 
skall göras.  

Anarkistiska modeller innehåller kodorden samspel och tillfälligheter. I 
denna modell finns en föreställning om att det kontinuerligt existerar en rad 
olika aktörer, lösningar och problem. Att en, eller flera, aktörer, lösningar och 
problem finner varandra kan bero på tillfälligheter. Det behöver inte vara en 
intern, rationell beslutssituation utan kan vara utanförstående händelser som 
gör att den interna verksamheten får en viss organisation, en viss aktör och en 
viss lösning. Ett problem och en lösning kan med andra ord ”ligga i tiden.”   

Det är inte ovanligt att utvärderingar använder analytiska besluts-
modeller som utgångspunkt för granskning av ett projekt eller verksamhet. 
Utmärkande för de projekt som granskas i denna utvärdering är att det finns 
flera olika beslutsrationaliteter i ett givet projektarbete. Det kan därför vara 
lämpligt att använda sig av en anarkistisk beslutsmodell som utgångspunkt för 
analysen, snarare än en analytisk modell som förutsätter en grundläggande 
beslutsrationalitet.  

En typ av anarkistisk beslutsmodell är den så kallade ”skraldespands-
modellen”. Namnet skraldespand är det danska ordet för soptunna. Den eng-
elska motsvarigheten, som används inom bland annat utvärderings-
litteraturen, är garbage can. I skraldespandsmodellen finns parallella stråk med 
aktörer, lösningar och problem, vilka beroende till viss del på slump och situa-
tion ger upphov till vissa beslut. Denna modell öppnar i hög grad för impulsi-
vitet och tillfällighet i beslutsfattandet. Istället för att lyfta fram rationalitet (ana-
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lytisk modell), eller ge alla intressenter en röst (politisk modell), lyfts istället 
möjligheten till en förståelse av ”det tillfälliga” fram.  

Uppdraget i den aktuella metautvärderingen är att lyfta fram andra 
aspekter än de som lyfts fram i tidigare utvärderingar. Här kan skraldepands-
modellen vara en lämplig utgångspunkt för att belysa innehållet i distansut-
bildningsprojekten för att se vilka problem, aktörer och lösningar som finns 
representerade.  

Enligt Enderud (1986) (referens till Cohen, March & Olsen, 1972) kan 
skraldepandsmodellen beskrivas med utgångspunkt från och en konsekvens 
av: input – beslutsprocess – output. Input utgörs av strömmar i form av pro-
blem, lösningar och deltagare som flyter igenom organisationen. Dessa 
strömmar samspelar och kan vara bestämda av de komponenter som finns i 
beslutsprocessen. Vid ett visst tillfälle finner de olika lösningar, aktörerna, pro-
blemen och beslutssituationerna varandra. De ”ramlar ned” i skraldespanden/ 
skräphinken, vilken exempelvis kan resultera i ett projekt som startas.  

Att skraldepandsmodellen beskrivs som anarkistiskt innebär att den ut-
går ifrån att det råder ett stort mått av osäkerhet, komplexitet och oklarhet i 
beslutssituationen (Enderud, s. 101ff). Det som avgör vilka problem, lösningar 
och aktörer som hamnar i ”projekthinken” kan bero på olika orsaker. I besluts-
processer finns energi för aktivitet och energifördelning bland deltagare. Det 
finns också en access-struktur som bestämmer kopplingen mellan problem och 
beslutsanledning. Ibland kommer alla aktuella problem med, ibland bara ”vik-
tiga” problem. Likaså föreligger en beslutsstruktur som kännetecknar vilka 
deltagare som har tillgång till eller förväntas delta i olika beslut. Med denna 
beskrivning förstår vi också att det inte alltid finns en logik eller bestämd vilja 
som styr beslutsfattandet. Beslutet om att prioritera vissa lösningar och aktörer 
kan ha ett stort inslag av slump eller tillfälligheter.  

Enderud har sammanställt strömmarna i en utvecklad beslutsmodell en-
ligt skraldespandsmodellen. I vår metautvärdering är det problem, lösningar 
och aktörer som är de viktiga strömmarna samt dessutom tidsperspektivet för 
att kunna iaktta och förstå vad som faller ned i skraldespanden vid ett visst 
skede. 
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Strömmar av:             Tidpunkt 1               Tidpunkt 2                  osv. 

Problem 

Lösningar 

Aktörer 

 Skraldespanden A 
T ex DUKOM 

 Skraldespanden B 
T ex DISTUM 

osv. 

Figur 1: Skraldespandsmodellen 5 

Sammankopplingen av strömmarna av vissa problem, lösningar och aktörer 
vid en viss given tidpunkt kan dock inte enbart vara en funktion av tillfällighe-
ter och att vissa kopplingar mellan att olika nivåer ”ligger i tiden”. Ett annat 
skäl kan vara att kopplingen är baserad på erfarenhet.  ”Problemen lär sig att 
söka sig till beslut som löser dem”, som Enderud uttrycker det (a. a. s. 115). De 
som beslutar lär sig med andra ord att använda sin tid och energi på beslut 
som löser problem. Slutligen kan sammankopplingarna bero på organisa-
tionens struktur och på dess inbyggda administrativa ordning.  

Ofta går organisationer igenom faser där de börjar med det helt slump-
mässiga beslutsfattandet, över till lärande om beslutsfattande och slutligen till 
att strukturen bygger in hur besluten fattas. Enderud refererar till Olsen (1972) 
som menar att skraldespandsmodellen är mest intressant när det gäller att för-
stå organisationer som är i ett skede av reform eller större organisations-
förändringar. Det är i dessa fall som äldre, traditionella, sätt att koppla ihop 
strömmar utmanas och det tar en viss tid innan den nya strukturen är fastlagd 
(a.a. s. 116).  

Möjliga input i beslutsprocessen är således aktörer, problem och lösning-
ar. När det gäller output i modellen kan man tala om tre typer av resultat. Först 
och främst kan det bli en lösning på det faktiska problemet. Det kan också 
hända att det finns en ”ledig” beslutskapacitet. Något skall bestämmas, men 
det är ”brist på problem”. Det blir helt enkelt en skenlösning, och skenproble-
met avförs från beslutsarenan. Slutligen kan det också uppstå en situation där 
det finns problem (det finns beslutssituationer), men något beslut träffas egent-
ligen aldrig. Det innebär att problemet helt enkelt ”glider ut ur” besluts-
situationen (a.a. s. 116). 

Enderuds beskrivning visar på att om det finns mycket energi och många 
beslutssituationer så kan beslut fattas som egentligen gör varken till eller från i 
verksamheten. Att beslut fattas behöver med andra ord inte betyda att problem 
löses. Beslutsfattandet kan istället vara uttryck för en vilja att visa att man är 

                                                      
5  Modifierad modell efter Enderud (1986, s 113).  
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beredd att göra något, ta ett beslut även om dessa blir innehållslösa eftersom 
verkliga problem undviks eller saknas. Om det istället finns många problem 
och många beslutssituationer, men lite energi för att ta beslut inom den givna 
beslutssituation, blir visserligen vissa beslut fattade och lösningar kan finnas 
med i bilden, men det blir ett fåtal av de lösningar som föreligger som faktiskt 
kommer till användning. Kontentan av detta resonemang är att det behöver bli 
en ”lagom” kombination av beslutssituationer, beslutsenergi, lösningar och 
beslut om man skall få en optimal förutsättning för ett ”lyckat” resultat.  

Eftersom problem inte alltid blir lösta i ett givet sammanhang, t ex inom 
det projekt där de skulle hanteras, kan en del av dessa problem vandra över till 
andra beslutssituationer, vilket innebär att det i de aktuella dokumenten, mer 
eller mindre, går att utläsa hur problem ”flyter omkring” under en viss tidspe-
riod, låt oss säga under ett verksamhetsår eller en projektperiod. Det kan också 
finnas problem som helt enkelt inte hittar någon beslutssituation därför att 
ingen vill ta itu med eller behandla problemet.  

Poängen med att tänka i dessa banor vid analys av ett projekt är att man 
kan uppmärksamma hur olika problem, som inte ursprungligen var tänkta att 
behandlas i projektet, ändå kan hamna där och göra att projektets problembild 
blir allt mer komplex och svårhanterlig.  

Om vi jämför skraldespandsmodellen med de teorier som vanligen fram-
förs om beslutsfattare, så kan vi se vissa skillnader som vi här finner angelägna 
att lyfta fram. Om vi börjar med input så skiljs problem och beslutsanledningar 
åt. I sedvanlig teori förutsätts att beslutsanledning inte skapas om inte problem 
finns. En annan skillnad är att beslutsfattare uppträder autonomt i skralde-
pandsmodellen. De kan med andra ord ha olika grad av engagemang, och vill 
inte beslutsfattare besluta, så blir det inget beslut. En annan viktig skillnad 
gentemot rationella modeller är att tiden lyfts fram som en viktig faktor, dvs. 
vad som ligger i tiden blir beslutat.  

På out-putsidan är det främst skraldespandsmodellens erkännande av, 
och möjlighet att arbeta med, skenbeslut och icke-beslut som är intressanta. 
Därmed blir skraldespandsmodellen en möjligheter för att förstå varför exem-
pelvis beslut fattas, verksamhet genomförs, men att det sedan inte alltid finns 
”mottagare” av resultatet. Framför allt utgör skraldespandsmodellen ett kom-
plement till en rationell beslutsmodell där det förväntas finnas en ordningsföljd 
som startar med ett uppfattat problem, ett mål och en vision om lösningar av 
problemet, ett genomförande och slutligen ett resultat som kan utvärderas mot 
målet. Det är som om alla moment följer efter varandra, gärna i angiven tidslin-
je. Det som sker vid en tillämpning av skraldespandsmodellen är att man 
uppmärksammar problem och insatser som inte är så explicit uttryckta som 
vid den rationella modellen. Därmed ökar också möjligheten att se andra 
aspekter av det projektarbete som studeras. 
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2.1.1 Analysmodellen och DUKOM 

Utgångspunkten i skraldepandsmodellen är att ett antal aktörer, problem och 
lösningar finns flytande omkring i det aktuella skeendet. Det som sker enligt 
modellen är att dessa lösningar, problem och aktörer sorteras i olika skikt 
(strömmar) som sedan kan studeras för att se vilken kombination som vid vis-
sa tillfällen samlas i ”projekthinken”. Det betyder inte att alla aktörer, lösningar 
och problem på det sättet faller på plats i ett visst projekt. Fortfarande finns en 
rad aktörer, problem och lösningar utanför projektet, varav några i ett senare 
skede kan komma att ta plats där.   

Man kan på det sättet göra en bild av hur innehållet i projektet utvecklas 
vid olika tidpunkter och vara uppmärksam på att den kombination som man 
finner av aktörer, problem och lösningar i ett visst skede många gånger beror på 
tillfälligheter snarare än på rationella beslut, även om det senare ofta anges 
som skäl för urvalet. Nedan visas kombinationer av aktörer, problem och lös-
ningar vid ett visst innehåll i DUKOM-utredningen vid olika skeenden. 

 

Strömmar av: Skraldespanden ”DUKOM” 

Aktörer  Riksdagsmän DUKOM Högskolor 

Problem Brist på tillgänglighet 
till högre studier. 

Ospecificerad ökad 
tillgänglighet är inte 
tillräckligt för att  en 
utbildnings- 
samordnare  skall 
kunna ansöka om 
distansutbildning med 
IKT-stöd. 

Konkurrens med andra 
högskolor, nationellt 
och internationellt, 
utvecklingsintresse, 
uppdrag att utbilda och 
att kompetensutveckla. 

Lösningar Distansutbildning 
med IKT-stöd. En 
kommitté som skall 
arbeta med 
distansutbildnings-
frågan med mera. 

Utarbetande av en rad 
andra kriterier för 
ansökan. 

Utöka och utveckla 
distansutbildning med 
IKT-stöd.  

Ansök om pengar för 
att kunna genomföra 
projekt av olika slag. 

Figur 2: Innehåll i DUKOM – utredningen från beslut till verksamhet 

Problemet med en här tankemodellen är att den fortfarande tenderar att utlä-
sas som att problemet kommer före lösningen, inte minst för att vår väster-
ländska kultur läser text från vänster till höger eller i spalter uppifrån och ner. 
Vi får därför föreställa oss att vi skulle kunna gå mellan olika nivåer bland ak-
törer och ibland låta lösningen finnas samtidigt som problemet, ibland ha en 
lösning på nationell nivå som skulle kunna söka sitt problem på projektnivå, 
etc. Eftersom det finns deltagare, regionala aktörer, arbetsmarknadsaktörer och 
europeiska organ skulle dessa också givetvis kunna ha förts in i modellen. Av-
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sikten är dock inte att visa någon total ”karta över landskapet” utan att illustre-
ra hur ett händelseförlopp har inslag som inte alla gånger följer den rationella 
tankelinjen. Som grund för att genomföra reanalysen, av DUKOM-projekten 
med hjälp av skraldespanden har bland annat en rad egenutvärderingar åter-
lästs, och denna reanalys av källmaterialet presenteras i nästa kapitel.  
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3 STUDIENS UNDERLAG 

När de olika högskoleprojekten reanalyserats så sker det i huvudsak utifrån två 
olika källmaterial. Det ena är den dokumentation som DUKOM lämnat i form 
av egenutvärderingar och/eller slutrapporter. I vissa fall finns det finns också 
enstaka andra dokument såsom studiehandledning. Det andra materialet är 
den utvärdering som genomförts av DUKOM-satsningens extern utvärderare, 
Eva Åström (SOU 1998:57). Åströms uppdrag var att utvärdera samtliga pro-
jekt inom högskola, folkbildning och kommunal verksamhet. I metautvärde-
ringen har Åströms utvärdering reanalyserats med fokus på högskoleprojek-
ten.  

3.1 Materialets utformning 

Det material som studeras är utformat utifrån den mall som DUKOM angav 
till projektledarna. Det skulle innehålla projektets nummer, namn och sam-
manfattning på svenska och engelska. Dessutom: 

A. Projektansvariga: projektledare, informationsansvarig, utvärderingsan-
svarig, projektets webbadress. 

B. Projektpresentation: bakgrund, syfte, aktörer, den egna organisatoriska  
miljön, målgrupp/-er och rekrytering. 

C. Utveckling/genomförande: utbildningens uppläggning - pedagogisk 
modell, utbildningens organisation - träffar, ort, tidpunkt, grupparbete, 
rullande antagning, medarbetarnas/lärarnas arbete - erfarenhet av di-
stansutbildning, lärarinsatserna, IT-stöd i projektet, samarbete/sam-
verkan, regler/förordningar.  

D. Resultat: kursekonomi - medel, examinerade, utfall, studerandes syn-
punkter på kursen, projektets nyhetsvärde: de viktigaste slutsatserna, 
utvärdering av projektet.  

I anslutning till ovanstående rubriker fanns också en rad underrubriker som 
inte presenteras här. Utan att redovisa dessa torde det framgå att det är ett om-
fattande frågebatteri som projektledarna skall arbeta efter. Förutom att projekt-
ledaren skulle fylla i projektredovisningsmallen förväntades också en slutrap-
port som kunde vara friare utformad. Varje projekt skall därför representeras 
av två källor eller rapporteringar, men så är inte alltid fallet.  

Projektledarna har varit tvungna att förhålla sig till mallen och rubrikerna 
och det har de möjligen gjort på olika sätt. Några av projektledarna har inte 
brytt sig om mallen över huvudtaget. Andra har försökt att besvara frågorna, 
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nästan till varje pris. Ett tredje sätt är att använda sig av vissa av mallens frågor 
och "göra om mallen" efter de egna behoven. Ett fjärde sätt är att också 
komplettera med egna utvärderingar och slutrapporter, vilket skett i flera fall. 
Och det var också vad som förväntades av DUKOM. Ett femte sätt är att be-
skriva antingen utveckling som föregått just detta utvecklingsprojekt eller ock-
så att beskriva det föreliggande utvecklingsprojektet som del i ett större utveck-
lingsprojekt där det skrivs minst lika mycket om detta större projekt som om 
det aktuella utvecklingsprojektet.  

Alla dessa omständigheter styr vad det är för innehåll i det material som 
vi har möjlighet att utgå ifrån. Något ytterligare material har inte varit möjligt 
att insamla inom ramen för uppdraget. 

Merparten av självutvärderingarna från de olika distansutvecklings-
projekten är skrivna hösten 1997. Den externa utvärderingen gjordes hösten 
1997 och publicerades år 1998. Samtliga projekt som fick medel anmodades att 
lämna en självvärdering och en slutrapport (i den mån den inte sammanföll 
med egenutvärderingen hösten 1997) dels i skriftlig form, dels i elektronisk 
form för att införas på en website. Denna website är dock borttagen. Därmed 
försvann också möjligheten att i samband med metautvärderingen att följa 
projekten på website. I det material som ligger till grund för metautvärdering-
en finns också några studiehandledningar, utökade utvärderingar, ansökning-
ar om medel samt därtill material som inte kan relateras till något projekt inom 
denna grupp.  

Av detta samlade material är det främst projektredovisningarna eller 
slutrapporterna som är återlästa. Av de 42 högskoleprojekt som skulle ingår 
finns projektrapport eller slutrapport från 32 projekt tillgängliga för metaut-
värderingen. För 10 projekt saknas underlag. Dessa återlästa 32 projektredo-
visningar och slutrapporter benämns i fortsättningen egenutvärdering. 
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4 ANALYS AV HÖGSKOLEPROJEKTEN 

Som tidigare beskrivits var uppdraget för DUKOM bland annat att föreslå en 
strategi som långsiktigt skulle främja utvecklingen av möjligheter till distans-
utbildning över hela Sverige genom användande av informationsteknik.  

4.1 Projektets förändringsstrategi 

Den strategi som DUKOM använder för att stimulera till kunskapsutveckling 
bygger på att skaffa fram erfarenheter från projekt runt om i Sverige som an-
vänt informationsteknik.  Därför gick man ut till högskolor (samt till en rad 
andra aktörer som kommuner och folkbildning) med ett erbjudande om medel 
för projekt där distansutbildning skulle användas. Dessa medel kunde ansökas 
hos DUKOM och till ansökningsförfarandet hörde vissa ramar. Statens direktiv 
handlar om att prioritera tillgänglighet utan rumsbundenhet samt att distans-
utbildning med tillägg av IKT skall användas. Detta kan summeras i de tre 
kodorden tillgänglighet, distansutbildning och IKT.  

När DUKOM i sin tur utarbetade ramar för de projekt som skulle tilldelas 
medel tillförs flera kodord. Dessa går att spåra i kriterierna för urval av projekt, 
varav några återges nedan i sammanfattad form.  

• att projekten skulle ha inslag av modern informationsteknik 

• att projekten skulle ge ny kunskap av pedagogisk, didaktisk och/eller or-
ganisatorisk art 

• att kursdeltagarnas ges ansvar  för de egna studierna 

• att deltagarna ges möjlighet att välja studiesätt, tidpunkt för studier och 
studietakt och att den informationsteknik som användes skulle vara 
lättillgänglig.  

Vuxna skulle prioriteras i de distansutbildningsprojekt som tilldelades medel 
och likaså projekt som innebar samarbete med berörda arbetsgivare eller sam-
arbete mellan olika utbildningsanordnare. Förhoppningen var också att verk-
samheten efter projekttiden skulle kunna övergå till reguljär verksamhet. Till-
delade medel skulle inte användas för uppbyggnaden av den teknologiska 
infrastrukturen utan enbart brukas för utvecklingsarbetet. Allt eftersom ur-
valsprocessen framskred tillkom också urvalskriterier som kostnadseffektivitet 
och internationalisering i form av kontakter utomlands.  

Som vägledande principer för urvalet av projekt fanns därmed inte en-
bart kodorden tillgänglighet, distansutbildning och IKT. Till dessa kodord för-
des också principer som tillgänglighet oberoende av tid och rum, undervis-
ningssätt och arbetstakttakt, kunskapsutveckling av pedagogisk, didaktisk 
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och/eller organisatorisk art, samarbete med arbetsgivare och/eller samarbete 
mellan utbildningsanordnare, internationella kontakter, lättillgänglig och mo-
dern IKT, kostnadseffektivitet samt implementering i den reguljära verksam-
heten.  

4.1.1 Vilken lösning erbjuds? 

På ett nationellt plan finner vi uttryck för en föreställning om att det föreligger 
brist på tillgänglighet till högre utbildning. I förlängningen av detta anar vi att 
utbildning ses som en viktig förutsättning för att lösa problemet med inträdet 
till arbetsmarknaden, men också för att förebygga ett utträde på grund av 
bristande kompetens. Det går också att uppfatta utbildning som en tillväxtfak-
tor som upprätthåller nationens fortsatta utveckling och välfärd (Fägerlind och 
Saha, 1989). Häri inryms också tanken om att bristen på tillgänglighet skulle 
minska om högskolorna ökade möjligheterna för personer som tidigare inte 
önskat eller fått tillträde till högskoleutbildning och personer som tidigare stu-
derat återkommer till sådan.   

Det bör påpekas att distansutbildning som lösning på problem av detta 
slag har prövats tidigare. Det som är nytt, enligt förespråkarna för en breddad 
högskoleutbildning, är att den lösning som nu anges har fått en förstärkning 
genom den nya informations- och kommunikationsteknik, IKT. Detta motive-
rar i sin tur den särskilda satsningen att tilldela de lokala högskolorna och uni-
versiteten medel för en utveckling av distansutbildning. Alla institutioner som 
genomför projekt erbjuds därutöver också konferensprogrammet FirstClass 
utan kostnad.  

4.1.2 Föreskriva eller ge utrymme för eget skapande 

Vad händer då med den nationella lösningen när den möter institutionerna 
och den lokala nivån? Svaret på frågan kan belysas med hjälp av följande be-
grepp. Genom att skilja mellan ”readerly text” och ”writerly text” kan en ana-
lys göras av det arbetssätt som regeringen använde, när den närmade sig 
DUKOM och som sedan DUKOM valde när man närmade sig högskolorna 
(Beach, 1991, med referens till Barthes i Ball och Bowe, 1989;  Green, 1999 med 
referens till Rosenau i Abma, 1997).  

Med det första begreppet – ”readerly text”- avses att direktiv ges till ex-
empelvis högskolorna som mottar direktiven, läser dem och följer dem. Det är 
ett föreskrivande perspektiv. Med det andra begreppet –”writerly text” -  avses 
att det finns möjlighet att ”skriva in sig” och skapa sin egen mening utifrån ett 
nationellt dokument. Så som DUKOM arbetade har det uppstått ett mellan-
ting. Det finns möjlighet att själv skriva projektförslag, men det finns också 
vissa kodord som styr hur förslagen skrivs.  
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Det utrymme som lämnas för högskolorna att själva utforma sin ”writer-
ly text” kan resultera i att en lokal administration tar på sig uppgiften att skriva 
detaljerade direktiv och omvandlar direktiven till ”readerly text”.  Det som kan 
bli resultatet är att den tolkning som görs lokalt stämmer dåligt med det som 
var den nationella avsikten och att det lokala beslutsutrymme som ges genom 
de statliga direktivens ”writerly text” elimineras. Det kan också visa sig att 
lokala problem kan ta överhand och den nationella lösningen blir en lokal lös-
ning, bortom det nationella problemet. Hur detta kan ta sig uttryck skall ex-
emplifieras med nedan redovisade fallstudier. 

4.2 Fallstudier av tre projekt 

I reanalysen av utvärderingar och rapporter från högskolornas distansutveck-
lingsprojekt kan man notera att de problem som presenteras på nationell nivå 
har utökats med olika lokala problem. När institutionerna vid de olika högsko-
lorna ansökte om medel gav de en rad skäl till varför de ville genomföra pro-
jektet. Dessa skäl kan förstås som områden där en förändring behöver ske, eller 
med andra ord som ett lokalt problemområde. Ibland har också högskolornas 
egna utvärderingar lyft fram ett eller flera problemområden. Detta visar hur 
problembilden kan variera och hur det också kommer in nya aktörer i ”pro-
jekthinken”. För att illustrera detta har tre fall valts ut för en mer ingående ana-
lys. Kriterier för urvalet har varit att ta med sådana projekt som har lämnat 
rapporter som ger utförliga beskrivningar av den verksamhet som beskrivits 
och där det finns exempel på varierande problem. Ytterligare ett urvalskriteri-
um har varit projekt där högskolebiblioteket varit en central aktör och förvän-
tats spela en viktig roll i genomförandet av detsamma. 

4.2.1 Projekt med en gemensam aktör 

På nationell nivå tilldelades de tre högskolorna - Chalmers tekniska högskola, 
högskolan i Växjö och Umeå universitet - medel för att genomföra distansut-
bildning med stöd av modern teknik. Avsikten var att öka tillgänglighet för 
orts- och tidsberoende studerande, men det fanns också andra skäl som exem-
pelvis att utveckla pedagogik och att öka samverkan. I alla tre projekt bedrevs 
en speciell form av samverkan då den gemensamma nämnaren i projekten var 
bibliotekets roll som samordnande aktör. Institutionerna, och övriga aktörer, 
kom här på olika sätt att förhålla sig till biblioteken under olika faser i projek-
ten.   

Vid Umeå universitet ansökte personal vid universitetsbiblioteket, om att 
genomföra projektet KUBEN – kommun- och universitetsbibliotek i nätverk till-
sammans med universitetets datacentral (UMDAC), Centrum för utbildnings-
teknik (CUT) samt Länsbiblioteket i Västerbottens län. Motivet till att starta 
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projektet var ett uppfattat behov hos studenterna om att få hjälp med handled-
ning vid uppsatsskrivning, få hjälp med databassökning och tillgång till olika 
databaser. Vi har här således tre aktörer: universitetsbiblioteket, universitetets 
datacentral och länsbiblioteket i Västerbottens län. Problemet är att bygga upp 
en struktur för informationssökning och handledning, och lösningen är att 
tillskapa en infrastruktur med hjälp av modern informationsteknik.  

Vid projektstarten gjordes en uppföljning för att säkerställa att kommun-
biblioteken i länet fick en uppkoppling till nätet, bibliotekarier utbildades i 
databassökning och en databas med tema ”Konst” byggdes upp. Det IKT-stöd 
som användes var webbläsare, e-mail och databaser. Under genomförandet av 
projektet uppkom dock snart en rad problem. Länsbiblioteket hade i sin tur 
aktörer vid biblioteken i kommunerna, och det visade sig att vissa kommuner 
var mycket långsamma med att koppla upp sig till nätet. Andra kommuner 
hade problem med brandväggar, vilket försvårade uppkopplingen. Det nät 
som utvecklades visade sig ha för låg kapacitet.  

Vidare tillkom ytterligare aktörer i form av lokala studiecentra på kom-
munnivå. Dessa arbetade också med distansutbildningssupport och hade så att 
säga ”marknaden”. När databasen i Konst tillkom dök ytterligare en aktör 
upp, nämligen den konstnär som skapat ursprungsbilden, och det uppstod 
därvid vissa upphovsrättsliga problem. Universitetsbibliotekets strävan att 
kunna ge information om att det gick att få support från biblioteket var svårt 
att få ut till distansstuderande då det visade sig problematiskt att från högsko-
lans administration få information om vilka som distansstuderade. Institutio-
nerna vid högskolan var också en aktör som dock höll sig i bakgrunden efter-
som det inte blev någon samverkan kring det handledarstöd som biblioteket 
skulle kunna vidareförmedla. 

Sammanfattningsvis kan man säga att universitetsbibliotekets problem 
bestod av vissa infrastrukturproblem och vissa samverkansproblem mellan 
aktörer. Problemen med infrastruktur har sannolikt åtgärdats under de år som 
gått sedan projektet genomfördes. Frågan om vem som har uppdrag att serva 
studenterna är sannolikt också löst på så sätt att flera aktörer har uppdraget, 
men frågan om hur handledarstödet skall utformas kan fortfarande kvarstå. 
Likaså kan frågor om upphovsrättsfrågan sannolikt kontinuerligt komma att 
uppstå.  

Vid Chalmers tekniska högskola, avdelningen för Fysik och Teknisk fy-
sik, genomfördes projektet INFOVISION tillsammans med Göteborgs univer-
sitet, högskolan på Gotland och dåvarande högskolan i Karlstad. Skälet till 
projektet var att studenter, trots att de gått kurs i informationssökning, hade 
svårigheter att söka i ämnesdatabaser. Det fanns en önskan att pröva om en 
kombination av informationssökning med hjälp av bibliotekspersonal och äm-
nesdatabassökning med hjälp av ämnesföreträdare i form av distansutbildning 
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skulle fungera. I det här projektet fanns förhoppningen att aktörer som perso-
nalen vid ämnesinstitutioner och personalen vid bibliotek skall nå varandra.  

Under projekttiden genomfördes under en termin en fempoängskurs 
som distansutbildning för studenter som behövde lära sig sökning och be-
dömning av resultat av sökning i fysik, energi och energiteknik. I den pedago-
giska uppläggningen brukades både problembaserat lärande (PBL) en struktu-
rerad modell. Kursen kunde genomföras även om det dök upp nya problem i 
form av teknikproblem för deltagarna. Dessutom visade det sig att uppkopp-
lingar var kostsamma. Förutom problem med infrastrukturen uppstod ett pro-
blem med examination. Det var flera institutioner som deltog i projektet och 
examination skedde vid olika orter. Det medförde att konsensus måste gälla 
vid examinationen, vilket tog tid. Hur många som examinerades, och därmed 
också fick en godkänd ökad förmåga att söka och bedöma information, fram-
går ej.  

Däremot verkar det inte ha uppstått några problem mellan personal-
grupper vid bibliotek och institutioner. Möjligen kan det bero på att man tyd-
ligt hade delat upp sina olika roller, bibliotekspersonalen hjälper till med in-
formationssökningen och institutionspersonalen arbetar med bedömnings-
frågan. Det som istället blev problem var infrastrukturen – ett problem som 
man trots allt verkat kunna hantera.  

Vid Högskolan i Växjö, MultiMediaLab/MASDA-institutionen för ma-
tematik, statistik och datavetenskap, genomfördes projektet Kompetens-
utveckling av lärare och bibliotekarier, tillsammans med institutionen för pedago-
gik (IPED) och högskolebiblioteket vid högskolan i Växjö samt AV-Media vid 
Kommunförbundet i Kronobergs län. Skälet till projektet var att det tidigare 
bedrivits utvecklingsarbete som nu skulle fortsättas. Projektet kom på så sätt 
att bli  en länk i en kedja. Dessutom önskade institutionen nå en målgrupp som 
var ortsbunden. De samverkande aktörerna hade målgruppen, utbildnings-
formen eller innehållet som sitt gemensamma arbetsområde. Skulle just denna 
målgrupp nås, med detta innehåll och i denna utbildningsform var det dessa 
aktörer som var aktuella.  

En tiopoängskurs genomförds som pågick under flera terminer och som 
pedagogisk modellen brukades problemorienterat lärande, PBL. Under ge-
nomförandet uppkom nya problem med tekniken. Deltagarna hade problem 
med uppkoppling och att följa rutinen att spara filer i det överenskomna for-
matet. Institutionspersonalen fick problem med hur långt den tekniska suppor-
ten skulle sträcka sig från högskolans sida eftersom det var en kurs som delta-
garna skulle gå på arbetstid och arbetsgivaren skulle stå för tillgången till dato-
rer. Dessutom uppstod ett pedagogiskt problem med det problemorienterat 
lärandet. Deltagarna var inte var beredda på att själva driva utbildningen och 
själva söka information. De tog få initiativ till kontakt och deltog sällan i en 
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diskussion sinsemellan. Detta uppmärksammades inte särskilt snabbt av lärar-
na som därmed inte gav stöd, vilket i sin tur ledde till förlust i tempo och moti-
vation hos deltagarna. Lärarna var vana vid att etablera relationer vid fysiska 
möten, inte vid virtuella möten. Det visade sig också finna en osäkerhet hos 
båda parter när det gällde den pedagogiska modellen med problemorienterat 
lärande. Möjligen ökade osäkerheten också för deltagarna som var obekanta 
med distansutbildning som distributionsform. Deltagarna genomförde kursen 
på arbetstid, vilket också ledde till problem för några av dem som hade svårt 
att få tid och ro till detta.  

I detta tredje projekt träder problem med pedagogiken fram. Distansut-
bildningen att fungerade inte och inte heller den pedagogiska modellen, pro-
blemorienterat lärande. I denna modell ingick att deltagarna skulle kommuni-
cera med lärarna och med varandra, men det verkar ha uppstått ett initiativ-
problem. I ett klassrum är det tydligt när lektionen startar och slutar. Ofta finns 
här också en tydlighet när deltagarna och läraren skall samtala. När det gäller 
den aktuella distanskursen hade läraren kunnat lägga fast en viss veckodag 
och ett visst klockslag som diskussionstid, men möjligen fanns inte denna 
struktur klart angiven. Det finns olika uppfattningar om hur problemorienterat 
lärande skall utformas och lärarna verkar här ha valt en tolkning, där pro-
blemorienterat lärande inramas av låg grad av fast struktur. Att deltagarna 
deltog i kursen för att få kompetensutveckling och att det fanns oklarheter i 
hur mycket tid som skulle användas kan ha bidragit till att deltagarna fick pro-
blem med den pedagogiska modellen. Arbetsgivarna fanns inte uttalat med 
som aktörer, men kan ändock anas som bakomliggande aktörer och såtillvida 
påverkat verksamheten.  

4.2.2 Sammanfattning av fallstudieanalysen 

För att förtydliggöra några av de inslag som visar sig i de tre fallstudierna kan 
skraldespandsmodellen användas som indirekt analysmodell genom att upp-
märksamma hur förändringar sker när det gäller vilka problem, aktörer och 
lösningar som finns i projekten. 

I det första projektet såg vi aktörer som trädde in i genomförandefasen 
och inte var införstådda med vad initiativtagarna hade tänkt genomföra. Cen-
trala aktörer var universitetsbibliotek, universitetets datacentral, centrum för 
utbildningsteknik och länsbiblioteket i Västerbottens län. Efter en tid tillkom 
ytterligare aktörer som kommunbiblioteken, lokala studiecentra, central admi-
nistration vid universitet och institutioner vid universitetet. Det problem som 
skulle lösas var att studenter behövde support vid handledning, uppsatsskriv-
ning och databassökning. Problem som tillkom var att kommunbiblioteken 
fick problem med uppkoppling, de lokala lärcentra ville arbeta med liknande 
frågor som universitetsbiblioteket, den centrala administrationen hade inte 
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uppgift om distansstuderande och institutionerna vid universitetet var tvek-
samma till en samverka vid handledning. Den lösning som projektet arbetat 
med är att bygga upp en struktur för informationssökning och handledning 
med IKT-stöd. Här finns inga uppgifter om att ytterligare lösningar har till-
kommit.  

I det andra projektet var initiativtagarna överens i ett första skede, men 
sedan förändrades relationerna när institutioner skulle komma överens i exa-
minationsmomentet. Aktörerna är Chalmers tekniska högskola, högskolan på 
Gotland, dåvarande högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet. Aktörer 
som tillkommer är deltagarna och institutionerna.  Det problem som skulle 
hanteras var att de studerande behövde stöd vid databassökning, både med 
själva sökningen och med bedömningen av materialet. Problem som tillkom 
var att deltagarna fick teknikproblem vid uppkopplingen till nätet och att insti-
tutionerna fick problem med samordning vid examinationen. Lösningen som 
man arbetat med är distansutbildning med IKT-stöd och med PBL-modellen 
där bibliotekspersonal och att institutionspersonalen samverkat. Här ges inga 
beskrivningar på förändringar av denna lösningside. 

I det tredje projektet var de centrala aktörerna högskolan i Växjö, Multi-
MediaLab/MASDA-institutionen för Matematik, Statistik och Datavetenskap, 
institutionen för pedagogik (IPED), högskolebiblioteket och AV-Media vid 
Kommunförbundet. Som nya aktörer tillkom under projektets gång deltagarna 
och lärarna. De problem som man inriktat sig på är institutionernas önskemål 
att fortsätta utvecklingen av distansutbildning, nå viss ortsbunden målgrupp 
och använda problemorienterat lärande som pedagogisk modell. Problem som 
tillkom var att deltagarna fick teknikproblem vid uppkoppling, användningen 
av tekniken och med support. Det visade sig att deltagarna inte är införstådda 
med vad PBL kräver i fråga om initiativ, upprätthållande av kontakt, diskus-
sioner. Lärarna uppmärksammar inte heller detta tillräckligt fort, vilket sedan 
påverkar motivationen hos deltagarna. Lösningen är även i detta projekt kon-
stant under projekttiden, dvs att genomföra distansutbildning med IKT-stöd, 
kurs med visst innehåll och i form av PBL. 

Sammanfattningsvis illustrerar fallstudierna hur de olika projektens in-
nehåll har förändrats under tiden som det pågår. Det tillkommer nya aktörer 
och problem som ställer krav på lösningar. En central fråga blir hur detta på-
verkar den lösning som man ursprungligen ville pröva genom projektet. Om 
detta har vi inga närmare uppgifter eftersom det inte har ingått i den mall för 
projektrapportering som DUKOM har angivit för rapporteringen. Vi har inte 
heller haft möjligheter att göra egna undersökningar för att belysa frågan. Ef-
tersom vi således saknar underlag kan vi bara säga att så vitt vi kan se har inga 
nya lösningar utöver distansundervisning med IKT redovisats, vilket givetvis 
inte betyder att det kan finnas sådana i projekten. 
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4.3 Problembilder inom projekten 

I detta avsnitt vidgas perspektivet till samtliga trettiotvå projekt som det finns 
rapporter om. Som påtalats tidigare saknar vi underlag från tio av högskole-
projekten). I analysen av detta material har vi inte samma detaljeringsgrad som 
i fallstudierna. Istället har vi valt att sammanfatta en rad problem som framträ-
der i projekten. 

4.3.1 Problem som landar i projekten 

En rad högskolor ansöker och anger skäl till varför just deras projekt skall 
genomföras. De skäl som anförs kan också uppfattas som en problematik i sig. 
Flera skäl är relationsinriktade. I högskolans relation till staten ingår att utföra 
utbildningsuppdrag, oftast i form av återkommande kurser och utföra kompe-
tensutvecklingsuppdrag då exempelvis utbildningssystemet omorganiseras 
och nya lärarbehörigheter behövs. Det finns också en relation till offentliga och 
privata arbetsgivare och till arbetsmarknaden eftersom högskolan förväntas 
erbjuda grund- respektive kompetensutveckling, ge både engångskurser och 
återkommande kurser och bedriva samverkan genom att inleda ny samverkan 
eller fortsätta en reda etablerad samverkan. Tillsammans med andra utbild-
ningsanordnare i andra länder behöver samverkan ske för att öka deltagarnas 
möjlighet att välja utbildning. Relationerna till omgivande högskola nationellt 
och internationellt kan vara enbart positiva som att skapa nätverk, fortsätta och 
vidmakthålla en samverkan som inletts eller etablera ny samverkan samt ska-
pa gemensamma kunskapsplattformar. Men det kan också innebära vissa 
spänningsförhållanden då högskolan kan behöva positionera sig i den interna-
tionella konkurrensen.  

Det finns också en rad skäl som kan betecknas som interna. Här finns ex-
empelvis en önskan att minska högskolans institutionella ortsbundenhet efter-
som studenterna inte alltid är ortsbundna. Inom organisationen anger man 
också att det finns behov av samordning av utbildningslinjer inom en viss ut-
bildning. Vissa institutioner vill att projekten skall fungera som del av ett större 
projekt eller fungera som en kedja i en rad av tidigare projekt. Det finns också 
ibland en allmän utvecklingsvilja hos personalen. Utvecklingsintresset kan 
bestå av att personalen vill pröva en distributionsform som distansutbildning 
eller att institutionen redan har distansutbildning, men vill pröva IKT. Inom 
formen distansutbildning kan finnas en önskan att utveckla eller pröva peda-
gogiska modeller i någon form, t ex PBL. Ibland är intresset inriktat mot att 
utveckla innehållet i en kurs eller skapa kurs med särskild innehåll.  

I förhållandet till deltagare uttrycks en önskan att bidra till ett allmänt 
stöd till distansstudenter. Denna allmänna inriktning kan specificeras i en öns-
kan att stödja en icke traditionell målgrupp som saknar behörighet till högsko-
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lestudier, som är handikappade, institutionsboende eller tidsbundna då de 
arbetar. Inom utbildningen finns förhoppning om ökad inlärningskvalitet. Det 
finns också en förväntan om autonomi, individualisering och ökade möjlighe-
ter till deltagarstyrning under kursen. När det gäller kommunikation finns en 
önskan att upprätthålla, öka och/eller utveckla kommunikation mellan lärare 
och deltagare. Här finns även en förhoppning om att kunna pröva både den 
skrivna och muntliga kommunikationen samt bildöverföring och pröva rela-
tionen människa - teknik. Precis som högskolan behöver förhålla sig till om-
världen behöver deltagarna positionera sig och distansprojekten kan såtillvida 
både stödja deltagarnas meritering och stödja deras möjligheter till att delta i 
internationella kurser och bidra till att ekvivalering blir möjlig.  

När man ser denna mångfasetterade problembild som högskolorna ger 
som skäl för att ställa upp på det nationella projektet med distansutbildning så 
blir det tydligt att det finns stora behov av medel för utveckling från högsko-
lornas sida. När så staten erbjuder sådana medel genom DUKOM så är det 
självklart att många ser chansen att ansöka om medel och att man samtidigt 
försöker få med en rad lokala utvecklingsbehov i det projekt som man hoppas 
att få pengar till. Det kan som vi har sett handla om:  

• minskad institutionell bundenhet 

• samverkan mellan utbildningslinjer 

• integrering av tidigare projekt 

• utveckling av pedagogiska arbetsformer 

• utveckling IKT och nya media för undervisning 

• utveckling en kurs eller skapa nya kurser med speciellt innehåll 

• stöd till icke traditionella målgruppers tillträde till högskolan 

• ökad inlärningskvalitet 

• ökad deltagarstyrning 

• utveckla relationen människa-teknik 

• uppnå meritering genom internationella kurser 

Detta är några av de skäl som framträder i projektens rapporter och utvärde-
ringar. Det högskolorna saknar är pengar. Detta fick man genom DUKOM och 
nästa steg blir att genomföra det projekt som man har beskrivit, med alla sina 
olika problem i bagaget. Vad som inträffar vid genomförandet är nästa punkt i 
vår granskning. 

4.3.2 Genomförande av projekten  

De olika högskolorna har angett skäl till varför de vill genomföra projekten och 
av sammanställningen ovan förstår vi att det finns en hel rad problem som 
behöver lösas med hjälp av distansutbildning med IKT-stöd. Nu visade det sig 
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att när väl lösningen kom så kom egentligen inte distansutbildning med IKT-
stöd. Det kom pengar för att genomföra något som ännu inte fanns. Därför blir 
det första steget uppbyggnaden av distansutbildningen och IKT-stöd ett av de 
första nya problemen som man får ta itu med. Detta sker parallellt med pro-
blemet att rekrytera till de kommande kurserna. Här visade det sig ibland vara 
svårt att ringa in målgruppen distansstuderande på grund av brist på informa-
tion. När inte den aktuella gruppen av deltagare nåddes ledde det ibland till att 
en utökad målgrupp tillkom. Rekrytering kunde ta lång tid på grund av sam-
verkanssvårigheter med en part. I en del fall så kom beskedet om medel så sent 
att distansutbildningskursen inte kom med i kurskatalogen. Det hände att in-
formation ej kom ut till ”fältet”. I något fall nåddes en viss målgrupp inte alls 
och kursen ställdes in. 

Inom den egna institutionen visade det sig ibland vara svårt berätta om 
en ”osynlig” grupp eller ”klass” eftersom det inte fanns några studerande som 
”gick omkring i korridoren”. Det fanns problem med att omdefiniera det arbe-
te som genomfördes lite då och då på kvällar och helger till schemalagd arbets-
tid enligt en modell som bygger på att arbete sker under dagtid och bedrivs i 
form av föreläsningar och lektioner. Distansgruppen kunde bli en parallellor-
ganisation inom den vanliga organisationen, och distansutbildningsgruppen 
kunde därvid komma i skymundan. 

När väl rekryteringen var klar visade det sig att deltagare saknade kun-
skap om IKT. Alla deltagare hade ej tillgång till dator och modem och även om 
de hade egna datorer kopplade de inte alltid upp sig. Vissa deltagare använde 
telefon och fax istället. En del deltagare ville egentligen inte använda modern 
IKT utan hellre ha fysiska träffar. Alla deltagare hade inte samma operativsy-
stem då vissa hade PC och andra hade McIntosh. Var det omfattande kursma-
terial blev detta svårt att ladda ner och institutionen måste sända det per brev. 
När väl deltagarna kopplat upp sig visade det sig att vissa hellre läste andras 
texter än skrev själva. Det kunde också uppstå problem med att deltagarna inte 
höll tempot i studierna.  

I vissa fall skulle arbetsgivare eller utbildningsanordnare, som högskolan 
själv, tillhandahålla datautrustning och då kunde problem uppstå med installa-
tion av program, uppkoppling, utskriftsmöjligheter och support under tiden. 
Dessa problem uppstod också när exempelvis högskolan fanns inom lands-
tinget. Det blev tydligt att institutioner och ansvariga för datasalar behövde ha 
en gemensam syn på distansutbildning och helst en positiv inställning. Det 
behövde finnas en tydlighet i hur hög grad institution skulle ge teknisk sup-
port till enskild deltagares hemdator respektive de datorer som fanns på ar-
betsplatsen. Även när kommunala lärcentra skulle anlitas uppstod support-
problem. 
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Inom institutionerna visade det sig att personalen inte hade tillräcklig 
IKT-kunskap. När material skall läggas ut på web-siter fanns inte alltid klara 
direktiv om vad som skulle läggas ut, eller vad som var lämpligt att lägga ut. 
Det uppstod problem med ljudkvalitet vid inspelningar av föreläsningar live, 
vilket ledde till att separata inspelningar fick genomföras. Det kunde uppstå 
problem i samarbetet mellan personal på grund av att arbete skall genomföras 
utan att detta är inlagt i arbetsordning eller extra arvoderat, vilket i sin tur 
kunde leda till försenade beslut om kursplan och därtill försenad studiehand-
ledning. Möten för planering, att producera och lägga ut material, att ge re-
spons till deltagare tar tid. Lärarna hade ständigt jour och var ständigt upp-
kopplade, vilket var stressande. Särskilda diskussioner behövde föras om rela-
tionen teknik – pedagogik. Vad skulle anpassas till vad? Det uppstår också en 
viss sårbarhet om det är en eller få som arbetar i projektet. I den mån personal 
slutar, eller institutionen omorganiseras och personal försvinner av det skälet, 
kan externa tjänster behöva köpas, vilket ger ökade kostnader 

Pedagogiska problem som uppstod var att kursutveckling kunde ta så 
lång tid att den pedagogiska modellen problemorienterat lärande byttes ut mot 
lärarstyrd undervisning. Inte så få deltagare var oförberedda på den pedago-
giska modellen med PBL som kräver hög grad av studerandeaktivitet och ini-
tiativ. Lärarna uppmärksammade inte studenternas problem med brist på ini-
tiativ snabbt nog.  PBL kräver avstämning så att ”fallen”/problemen är realis-
tiska dvs uppdaterade, vilket inte alltid skedde. Ett annat problem var hur det 
enorma informationsutbudet via Internet bedöms och omformas till kunskap. 
Ibland fann deltagarna det prövande att det är det skrivna ordet som gäller. Att 
initiera och vidmakthålla diskussion på nätet var svårt. Det fanns också en 
kommentar om att det kunde bli få läromedelsproducenter, när utvecklings-
kostnaderna exempelvis är höga för  CD-rom. 

Offentligheten kunde också utgöra ett problem. Alla deltagare kände sig 
inte trygga och vissa erfarenhetsutbyten är också tveksamma om de skall ut i 
offentlighet. Det behövs tydlighet i ”vett och etikett” på nätet. Ironi och person-
liga kommentarer bör inte användas. Samma offentlighet kan gynna personer 
som vill studera något de redan ”borde” kunna, såsom föräldrars språk. Här 
kan distansutbildning ge en viss anonymitet. 

Frågan är hur tillgängligheten förändras med distansutbildning för per-
soner med läs- och skrivsvårigheter, när skriften är central. Vissa handikapp-
grupper gynnas, andra inte. På tekniksidan fanns ofta problem med uppkopp-
ling vilket bland annat ledde till att diskussioner inte kunde genomföras. Det 
visade sig att konferensprogrammet FirstClass inte kunde användas samtidigt 
som webbläsare. E-mail mellan länder kunde inte alltid öppnas. Buggar i pro-
gram gjorde att de ej fungerade och det överfördes virus. Överlag fanns ett 
behov av kraftfullare datorer. Inom ett projekt som producerade en CD-rom 
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menade referensgruppen att CD-romen var svår att installera, att sidornas 
knapp-layout behövde vara likartad samt att översikt över innehållet behövde 
finnas i inledningen 

Flera högskolor skulle samverka och denna samverkan fungerade inte 
alltid, vilket i något fall ledde till att projektets ursprungliga syfte fick ändras. I 
andra fall fungerade inte samverkan med studiecentra eller statlig myndighet. 
Andra mellaninstitutionella problem som kunde uppkomma var att det behö-
ver finnas överenskommelse om examinationskrav.  Det visade sig också att 
lönesättning av distanshandledning ger sämre villkor för lärare, produktion av 
materiel till distansutbildning ger också tveksamma meriter. För institutionen 
ger kompetensutvecklingsprojekt eller antagning av personer med icke behö-
righet heller inte självklart studentpoäng som institutionsanslag. Det visar sig 
också att distansutbildningsplatser har höga utvecklingskostnader, vilket i sin 
tur kan innebära risk för att lärare inte underkänner deltagare. Institutionen 
kan också hamna i tvist om upphovsrätt till material.  

Egenutvärderingens frågor var svåra att besvara då de som utformat 
egenutvärderingens mall uppenbart haft en bild av verksamheten som inte 
stämmer med hur verksamheten gestaltar sig i praktiken vid en (i varje fall just 
denna) institution. 

4.3.3 Deltagarna får genomförandeproblem 

De problem som uppstår i samverkan mellan institutionerna, övriga samver-
kansparter och deltagarna. Vissa deltagare var hänvisade till privat uppkopp-
ling som är kostsamt. Det tog lång tid att lösa tekniska problem. Installation av 
program visade sig komplicerat för deltagarna. I de fall arbetsgiva-
re/utbildningsanordnare skulle ordna utrustning såsom modem eller skrivare 
fick inte alltid deltagarna tillgång till detta. I de fall deltagarna fick tillgång till 
dator kunde det visa sig att olika arbetsplatser hade olika utrustning som inte 
var kompatibel. Rent generellt var också villkoren för att delta i distansutbild-
ningen olika vid respektive arbetsplats. I de fall deltagarna skulle använda 
datasalar vid högskolan visade det sig att de kunde ha maximerat antal utskrif-
ter som får göras på skrivarna.  

Bortsett från tekniska problem kunde deltagarna själva ha brist på tid för 
studierna. Det visade sig också att några anmodades att betala flera kåravgifter. 
Pedagogiska problem uppstod då bekräftelse på insänt material och respons 
från lärare tog lång tid. Ibland var det oklara instruktioner vad gäller kursma-
terial och hur problemorienterat lärande, PBL, fungerar. Det visade sig också 
att varken deltagare själva eller kurskamrater initierade eller deltog i förvänta-
de diskussioner över Internet.  
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Sammanfattningsvis kan vi lista ett antal genomförandeproblem som framträ-
der i högskolornas rapporter och utvärderingar:  

− informationsfrågan – kurskatalogen redan tryckt 

− kurser kan inte komma igång enligt planerna – för kort tid mellan beslut 
och verkställighet 

− hur informera om en ”klass/grupp” som ”inte finns”? 

− distansutbildningen blir en parallellorganisation till den reguljära/tradi-
tionella utbildningen 

− problem med att hålla budgeten – hur hantera kravet på genomström-
ning? 

− deltagarna saknar erforderliga kunskaper för distansformen 

− olika maskinvaror och kapacitetsproblem försvårar kommunikationen 

− vissa deltagare har svårt att hålla tempot i studierna   

− oklar ansvarsfördelning mellan olika huvudmän (t ex högskolor, lands-
ting, kommuner) 

− brist på personal med IKT kompetens 

− problem med samarbete mellan olika lärargrupper 

− flytande arbetstid ett problem 

− pedagogiska metoder är inte utprövade 

− hur hantera det enorma informationsutbud som ställs till förfogande? 

− etik – att veta vad som är vett och etikett på nätet 

Det vi ser av ovanstående sammanställning är att både problem och lösningar 
överlämnas mellan olika nivåer, samtidigt som de kan förefalla stanna kvar på 
ursprungsnivå. Att man på den nationella nivån uppfattar att det finns brist på 
tillgänglighet till utbildning är inte alltid det problem som lyfts fram av institu-
tioner på högskola och universitet. Institutionerna lyfter snarare fram sitt upp-
drag att anordna kompetensutveckling, vilket i sin tur öppnar för antagning till 
kurser av icke traditionella målgrupper. På så sätt finner problemet (tillgäng-
lighet) och lösning (kompetensutveckling utan krav på allmän eller särskild 
behörighet) varandra. När väl tillgängligheten ökar för deltagare har ibland 
distansutbildningen med IKT skapat nya problem för såväl institution som 
deltagare. Givetvis påverkas deltagarna av institutionernas problem och insti-
tutionerna av deltagarnas. Sannolikt har också arbetsgivarna haft sin speciella 
kombination av lösning/problem varav ett problem har varit önskan om 
kompetens för orts- och tidsbunden personal och här kom distansutbildnings-
kurserna som en lösning.  
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5 DISKUSSION 
Metautvärderingen började med en redogörelse för ett problem på nationell 
nivå, vilket förvaltades av en nationell kommitté, DUKOM. Det nationella pro-
blemet fick en anvisad lösning och denna lösning har visat sig passa mer eller 
mindre bra till de problem som de lokala aktörerna, högskolorna har angett. I 
denna diskussion fortsätter vi att diskutera det lokala perspektivet och avslutar 
med att återigen gå över till nationell nivå.  

5.1 Problem på högskolenivå 

Distansutbildningen som fenomen förtydligar att varje institution visserligen 
har relationen student – lärare/handledare i fokus, men att det finns ett kring-
område med ett antal andra relationer som måste hanteras. Utifrån skraldes-
pandsmodellen ser vi aktörer som träder fram som problemformulerare, pro-
blemlösare eller problemskapare. Deltagaren är en part bland många andra. På 
nationell nivå finns flera aktörer som har intresse av hur verksamheten inom 
högskola bedrivs. Dessutom finns aktörer på internationell nivå då några pro-
jekt hade parallellprojekt som var finansierade av EU-medel. 

5.1.1 Rekryteringsproblem 

Det finns rekryteringsproblem inom grundutbildningen då ”otraditionella 
målgrupper” skall rekryteras och att tillgängligheten skall öka. Utifrån ett del-
tagarperspektiv finns problem med att finna kompetensutveckling som be-
drivs i former som är flexibla. Genom projekten har dessa delvis fått en lös-
ning. Utifrån nationellt och institutionellt perspektiv finns problem med att 
rekrytera otraditionella målgrupper vilket fått sin lösning. Det har kommit 
otraditionella grupper till högskoleutbildningen. 

De projekt som har fokus på tillgänglighet återfinns främst hos kommu-
ner och folkbildning. Det är inom dessa projekt som förbättrade studie-
möjligheter ska uppnås för vissa målgrupper såsom exempelvis handikappa-
de, kortutbildade vuxna eller invandrare. Det är också här som regional eller 
lokal utveckling skall stödjas. Med denna bakgrund får projekten en kompen-
satorisk inriktning och ofta ett speciellt innehåll, ett särskilt budskap till en viss 
målgrupp som förutsattes vara relativt homogen. Det blev ett kollektivt behov 
som tillgodosågs inom projekten hos kommun och folkbildning menar Åström 
(ibid.).  

5.1.2 Standardkrav på hemdatorerna 

I direktiven från DUKOM angavs att projekten skulle innehålla ett lättillgäng-
ligt IT-stöd. Det IKT-stöd som användes var brev, e-mailprogram (exempelvis 
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Eudora), telefon, telefax, videokonferens, konferensprogram (oftast FirstClass) 
samt webbläsare (exempelvis Netscape). IKT användes för att kommunicera, 
söka information eller presentera eget material. Att projekten skulle innehålla 
modern IKT-stöd har definierats på olika sätt. I de flesta fall har detta uppfat-
tats som nödvändigt, men inte av alla. I den mån teknikstödet inte uppfattades 
som nödvändigt kunde det bero på deltagarnas motstånd, vilket i sin tur kun-
de bero på tillgängligheten. Var IKT-stödet lättillgängligt? Av sammanställ-
ningen av projekt framgår att det i många fall inte varit det.  

Främst verkar det finnas problem för deltagarna, men frågan kan ställas 
om det också är så att personalen inom högskolan har grundlagt problemet 
genom att inte ha en förplanering där IKT-förutsättningarna undersöktes. Inte i 
form av planering på institutionen eller i förhandling med samverkansparter 
och inte heller i form av en tydlighet gentemot deltagare om att de behöver ha 
tillgång till dator och uppkoppling mot Internet. I alla fall går det dock inte att 
genomföra denna förplanering, särskilt inte när det är individuell ansökan till 
en kurs. Personalen kan knappast göra hembesök för att kontrollera dataut-
rustning utan får lita på den sökandes omdöme. I vissa fall var det också så att 
den moderna tekniken egentligen inte var en förutsättning för att projektet 
skulle genomföras, varför ett allmänt krav inte egentligen skulle kunna ställas 
på tillgång  till modern teknik i dessa projekt.  

Analysen visar att nya problem uppstår med tillgänglighet, för det be-
hövs resurser i form av datorer och kunskap om hur datorerna skall användas. 
Frågan är om det inte också uppstår nya tillgänglighetsproblem vad gäller den 
pedagogiska modellen.  

5.1.3 Pedagogisk modell 

Vi vet sedan tidigare att det i projektredovisningsmallen fanns en fråga om 
vilken pedagogisk modell som användes. I frågorna fanns också svarsalterna-
tiven ”strukturerad modell” i kontrast till PBL, som då uppfattades som friare i 
något avseende. Kom någonsin PBL som lösning? Projekt kunde ha en struktu-
rerad modell, där kursplan, litteratur, kommunikationsform och examination 
var beslutade i förväg eller också kunde det finnas utrymme för att dessa kom-
ponenter skulle utvecklas under kursens gång. Personalen har också använt 
begreppen problembaserat lärande, PBL eller problembaserad inlärning, PBI, 
probleminriktat lärande, problemorienterat lärande, problemorienterad inlär-
ning eller liknande begrepp, när de beskrivit den pedagogiska modellen. Dessa 
begrepp används i 13 av de 31 (42) högskoleprojekten. Det framgår dock inte 
alltid om pedagogisk utveckling avses äga rum med hjälp av distansutbildning 
eller om det är så att PBL/PBI ändå är utgångspunkten och nu skall prövning 
ske om den pedagogiska modellen fungerar i formen distansutbildning. I vil-
ket fall som helst verkar PBL sättas i kontrast till en mer strukturerad verksam-
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het. Om vi vänder oss till böcker som Problembaserad inlärning (Kjellgren med 
flera, 1993/1999) och Problembaserat lärande (Hård af Segerstad med flera, 
1997/1998) ges ingen bild av någon form av ”fri” struktur. Istället ges en bild 
som mer stämmer med att strukturen är mycket fast och det som är ”fritt” är 
att utifrån en fast struktur har deltagarna möjlighet att söka olika kunskapskäl-
lor.  

Nu har inte alla definierat PBL på detta sätt och flera projekt anger också 
att de använder en variant, gärna egen variant, av problemorienterat arbetssätt. 
Flera av projektledarna utgår  från en idé om att problemorienterat arbetssätt 
utgår från problem. Vad som därefter skiljer är huruvida det är varje deltagare 
som skall definiera problemet, om det är en grupp eller om det är handledaren. 
Beroende på det beslutet blir det mer eller mindre diskussioner mellan deltaga-
re. En förhållandevis fri sökning efter kunskapskällor (alltså ingen fast littera-
turlista) skulle dock kunna förekomma i alla modellerna. Från projektredovis-
ningarna såg vi att det inte är givet att problemorienterat lärande fungerar och 
inte att problemorienterat lärande med IKT-stöd fungerar. Det verkar således 
behövas vissa kompetenser hos deltagarna om problemorienterat lärande med 
IKT-stöd skall fungera. Först och främst skall deltagaren kunna använda pro-
gram för att söka efter information och också kunna delta i diskussioner. Dess-
utom skall deltagaren har initiativförmåga och motivation att söka på egen 
hand och i diskussionerna skall samma initiativförmåga och motivation an-
vändas för att starta och uppehålla diskussion. I ett tredje steg skall dessutom 
deltagaren har förmåga att omvandla information från olika web-siter till kun-
skap och i detta ingår att göra en rad av olika bedömningar om källors tillförlit-
lighet med mera.  

5.1.4 Samverkan och konkurrens 

På institutionsnivå har samverkan varit nödvändig, och samverkan har skett 
både inom och utom institutionen. Samverkan har också lyfts fram som cent-
ralt även mellan institutioner och organisationer, både nationellt och interna-
tionellt, när anslag skulle beviljas från DUKOM (senare Distum). Den samver-
kan som skett kan ses utifrån att olika personal samverkat i arbetsteam på insti-
tutionerna. Samverkan har också skett mellan institutioner och personal utan-
för institutionerna, exempelvis när IKT-stöd köps upp. En annan form av sam-
verkan är när institutionerna samverkar med annan utbildningsanordnare när 
kurs skall genomföras. Ytterligare samverkan skedde när institutionerna och 
arbetsgivare samverkade.  

En samverkansdimension som också lyfts fram i projektrapporterna är 
ekvivalering och examination. Ökad information, möjlighet till ekvivalering 
ger deltagare ökade möjligheter att välja. Ett ökat antal högskolor i Sverige 
leder också till att deltagare får ökade möjligheter att välja. I denna situation 
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skulle en konkurrenssituation kunna uppstå, där intresse för att få deltagare 
och vara huvudman för ett projekt skulle kunna prioriteras framför att kartläg-
ga deltagarnas och samhällets behov och samverka kring ett kursutbud som 
fyller dessa behov. En kommentar fanns om att projektet aldrig kan genomfö-
ras igen då poäng som ger institutionen medel inte kunde räknas.  

Utifrån skraldespandsmodellen finns här ett problem som egentligen 
börjar med rekrytering av olika otraditionella deltagare, som kanske inte ens 
har högskolebehörighet. Problemet fortsätter med att det kanske inte ens ges 
en kurs, i alla fall är inte antalet poäng klarlagda. Nu löses detta problem del-
vis. Det fanns ingen mottagare inom DUKOM som krävde ekvivalering eller 
examination. Vad som följde var möjligen ett problem inom nästa område, 
nämligen om projektet skulle kunna överföras till reguljär verksamhet. 

5.1.5 Från projekt till reguljär verksamhet 

Åström (1998) fann att trots att det ofta fanns en intern välvilja planerades bara 
cirka hälften av projekten att drivas vidare inom den ordinarie verksamheten. I 
de fall de skulle fortsätta deltog oftast en person i ledande ställning i projektet, i 
andra fall angavs oftast att fortsättning av projektet, förutsatt externa medel. 
Överspridningseffekter till ordinarie verksamhet fanns, men var svåra att pre-
cisera. Dock ansågs projekten ofta ge den effekten att det blev ett ökat intresse 
för IKT och en höjd kunskapsnivå. På några högskolor och universitet ledde 
projekten till att ordinarie kurser förändrades och att erfarenheterna kom att 
bilda underlag för forskning. Projekten fungerade istället som intern fortbild-
ning för dem som deltog. Projektledarna menar att distansutbildningen krävde 
mer förberedelser och det medförde att lärarna var tvungna att tydliggöra 
kursmodellen och öka sin pedagogiska medvetenhet.  

Att projekten inte fortsätter, menar Åström, kan bero på att de ofta bygg-
des på extern samverkan och externa behov av fortbildning. Projekten genom-
fördes också av enskilda eller grupper av lärare, inte på institutionsbasis. Insti-
tutionen blev inte part eller intressent i verksamheten. Ett annat skäl kan vara 
att projekten inte betraktades som speciella. De var snarare en vidareutveckling 
av det som redan ägde rum. Det blev en pedagogisk evolution, snarare än re-
volution, menar Åström. I några fall utmanades dock det pedagogiska syste-
met och den etablerade organisationen upplevde osäkerhet. Däremot var ad-
ministrationen nästan omöjlig att förändra, särskilt antagningen fortsatte som 
den brukade (a.a.). 

5.1.6 Vad skall fortsätta som reguljär verksamhet? 

Utifrån Åströms resultat kan fortsatta frågor om relationen mellan projekt och 
reguljär verksamhet ställas. En första fråga skulle kunna vara vilken institution 
som avses fortsätta med att föra in projektet i reguljär verksamhet. Projekt som 
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innehöll samverkan prioriterades vid anslagsbeviljande och det innebär att 
varje uppföljning egentligen behöver ha ett klarläggande om hur de respektive 
institutionerna såg på framtiden. Så har inte projektrapporteringarna genom-
förts vilket gör att här finns en oklarhet.  

Nästa fråga skulle kunna vara om det är någon form som avses skall fort-
sätta. Det skulle kunna vara distansutbildning med IKT-stöd och/eller en viss 
pedagogisk modell. Med tanke på att distansutbildning med teknikstöd och att 
en pedagogisk modell som problemorienterat lärande gestaltar sig på mycket 
olika sätt skulle en fortsatt diskussion behöva föras om vilken form som är 
tänkt att användas i den reguljära verksamheten. 

En ytterligare fråga blir om det är något särskilt innehåll som skall fortsät-
ta och här uppkommer problem. I direktiven från DUKOM (senare Distum) 
prioriterades projekt i samarbete med arbetsgivare och, som vi noterat tidigare, 
genomfördes de flesta projekt utan att vara utveckling av närutbildning på 
grundutbildningsnivå. Istället fick arbetsplatsers och professioners behov en 
möjlighet att bli tillfredställda. Det blir då med viss nödvändighet engångspro-
jekt. 

5.1.7 Dyra utbildningsplatser 

I motsats till grundutbildningen verkar det som om särskilt kompetensutbild-
ningen genomförts med deltagare som inte haft högskolebehörighet. Detta är 
helt i enlighet med andan att eftersträva ”icke-traditionella studenter”, men det 
medför att inte alla deltagare kan ansöka om examen och få utbildningspoäng. 
Detta får konsekvenser för institutionen vars uppdragsutbildning blir utveck-
lingsprojekt som visserligen kan ingå i reguljär verksamheten, men inte den 
del som är organiserad utifrån deltagare som har högskolebehörighet, vilka tar 
examen och i sin tur ger högskolan betalt för utbildningsplatsen. I den mån 
universitetet kan sälja utbildningen går det förstås bra, men det blir mycket 
dyra platser för köparna, dyrare än vanliga platser. En snabb överslags-
beräkning med utgångspunkt från en av projektredovisningarna ger som re-
sultat att en utbildningsplats inom projektet kostade cirka fyra gånger mer 
andra utbildningsplatser vid institutionen. Detta kan ”lätt” lösas med att hän-
visa till att projekten skall in i reguljär verksamhet, men det är inte så enkelt.  

Om anslagsgivare har ett perspektiv som går ut på att distans-
utbildningsprojekt skall fogas in i reguljär verksamhet kan detta leda till att 
flexibla lösningar inte väljs. Det kan bli alltför kostsamt att satsa på att tillfreds-
ställa behov som en enstaka språkutbildning eller en osäker satsning som sam-
verkan mellan olika utbildningsanordnare i olika länder. På detta sätt blir det 
en standardiserad grundutbildning som premieras och svårigheter uppstår för 
de deltagare som har andra behov än standardiserad grundutbildning.  
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5.2 Problem på nationell nivå  

Att öka tillgängligheten genom distansutbildning som form är ingen ny förete-
else i Sverige under 1900-talet. Korrespondenskurser (korrespondensinstitutet 
Hermods startar 1898) fanns innan 1960-talet då de särskilda distansskolorna 
Statens skola för Vuxna i Härnösand respektive Norrköping startade. Under 
1970-talet startade de första distansutbildningarna inom universiteten. Skälet 
till distansutbildning var framför allt tillgänglighet. Alla hade inte, eller hade 
inte haft, möjlighet till studier på gymnasie- eller akademiska nivå. Distansut-
bildningen stödde därmed grundutbildningen.  

Under 1980-talet förändrades skälet till distansutbildning. Alltfler hade 
tillgång till studier på gymnasie- och akademisk nivå och nu kom arbetsmark-
nadsbehov i fokus. Högskolan och universiteten skulle fylla behovet av fort-
bildning hos arbetsmarknaden och distansutbildning var en lämplig form. Ett 
projekt genomfördes vid Umeå universitet i mitten av 1980-talet där informa-
tionsteknik användes. Tidigare distansundervisning hade mestadels byggts på 
telefon och brevkontakt (Åström, 1998).  

5.2.1 Distansutbildning och lokala lärcentra 

Resultat från en studie om lokala studiecentra som genomförde högskoleut-
bildning på distans under 1980-talet visar att distansutbildning i kombination 
med lokala lärcentra verkligen ledde till att ”icke-traditionella” grupper rekry-
terades till högskolestudier. Det visade sig att de som nu fick tillträde var orts-
bundna kvinnor som var ”till åren komna” (därmed avses mellan 35-45). Ut-
ifrån en viss klassdefinition visade det sig att dessa studiecentra bidrog till att 
studerande från arbetarklassen i högre grad än från andra klasser sökte sig till 
denna form av utbildning (Roos, 2001). Kombinationen av lokala lärcentra och 
distansutbildning ledde därmed till ett ökat tillträde till högskoleutbildning, 
sett utifrån mätning på in-putsidan.  

Distansutbildningen utreddes under 1990-talet genom tre olika utred-
ningar under några få år. Utbildningsdepartementet hade tillsatt Utredningen 
om distansutbildning (Dir 1991:47) och Utredningen om effektivare vuxenutbildning 
(Dir 1992:48). Därefter tillsattes Distansutbildningskommittén – DUKOM (dir 
1995:69) där informationsteknik lyftes fram. Som tidigare redogjorts för skulle 
denna utredning grunda sina förslag på erfarenhet, erfarenhet som skall bygga 
på projekt som genomförts inom högskola, folkbildning och kommun.   

Den distansutbildning som etablerades i slutet av 1800-talet förutsatte att 
det fanns ett fungerande postsystem. Senare, under 1900-talet, kompletterades 
postsystemet med telekommunikation och deltagarna och lärarna kommunice-
rade även per telefon. Deltagarna och lärarna har även kunnat använda telefax 
i sin kommunikation. Till detta kom också möjligheten att ha så kallade video-
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konferenser. Telefonlinjerna är en förutsättning även för den datateknik som 
senare utvecklades och gör kommunikation över Internet möjlig.  

Distansutbildning i dag kan därmed bygga på brev, telefon, fax, video-
konferens och/eller Internet. Med hjälp av Internet kan deltagare och lärare 
kommunicera genom elektronisk post eller via konferensprogram där deltaga-
re och lärare kan diskutera med varandra. Det är inte enbart kommunikationen 
som förändrats, även presentation av information, anvisningar för studier och 
kursmaterial kan läggas ut på Internet som en webbsida. En annan variant är 
att information och kursinnehåll bränns på en CD-romskiva som deltagare och 
lärare sedan använder sig av. En flera hundra år lång process där tillgänglighet 
till universitet bland annat via distansutbildning har tillförts en ny lösning, 
IKT-stöd. 

5.2.2 Investera för att utveckla tekniken 

Utveckling av datateknik har krävt omfattande finansiella investeringar från 
stat, företag och individer. Investeringarna har använts till teknikutveckling av 
själva utrustningen och i form av programvara, information om tekniken, ut-
bildning i att använda tekniken, inköp av tekniken och upphandling av sup-
port. Dessutom har investering skett i förutsättningarna för kommunikation 
såsom telelinjer.  

Från DUKOM tilldelades cirka 90 miljoner kronor till ett hundratal pro-
jekt vid ett tillfälle, maj 1996. Genom det före detta Grundutbildningsrådet 
inom Högskoleverket tilldelades 191 projekt 95 miljoner kronor under åren 
1991 – 1998. Dessutom tillkom medel från andra aktörer, såsom exempelvis 
den så kallade KK-stiftelsen - Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveck-
ling. KK-stiftelsen skall verka för en bred användning av IKT i samhället och 
stödja forskning vid mindre/medelstora högskolor och nya universitet. De 
skall också främja kunskapsutbyte mellan universitet, högskolor, forskningsin-
stitut och det svenska näringslivet.  Under en femårsperiod har KK-stiftelsen 
gett 4,5 miljarder kronor i anslag (Kunskapsstiftelsen, www.kks.se, 2002-02-20). 
Även utländska samverkansparter kan bidra med resurser, och det finns också 
medel från EU.  

5.2.3 Internationalisering 

Svenska högskolors kontakter med europeiska högskolor har inte börjat med 
Sveriges medlemskap i Europeiska gemenskapen år 1995. Redan själva organi-
sationen av det första universitetet i Sverige byggde på utländska kontakter. 
Dessa kontakter har fortsatt under århundradena, men får en något annorlun-
da utformning i och med den europeiska gemenskapen. I den mån studenter-
na talar något av de stora språken har de möjlighet att välja att studera i olika 
europeiska länder. De kan också välja att studera på distans men bo kvar i Sve-
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rige. Möjligheten med distansutbildning gäller inte bara svenska universitet, 
möjligheten finns för alla europeiska universitet. Detta får som konsekvens att 
alla högskolor får en större målgrupp att vända sig till. Det innebär också en 
ökad konkurrens mellan högskolorna om att nå möjliga deltagare. Eftersom 
distansutbildning till viss del sker genom fri tillgång till information, kursan-
visningar med mera blir också dokument i högre grad offentliga. Det blir lätta-
re att jämföra olika högskolor, och högskolorna måste också öka sin samverka 
till exempel för att komma överens om ekvivalering av kurspoäng och exami-
na. Det sistnämnda gäller såväl nationellt som internationellt.  
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6 SUMMERING OCH FRÅGOR 

Utifrån den beskrivningen som redovisats verkar det ha funnits parallella pro-
cesser som kan beskrivas som ”strömmar” av problem, lösningar och aktörer 
som har ”funnit varandra” på nationellt plan i en viss politisk fråga: tillgäng-
lighet.  

6.1 Problem söker lösningar 

Åtminstone från 1800-talet har det funnits en långsiktig ideologisk planering 
för att alltfler studenter skall få tillgång till utbildning på olika stadier. Från 
andra världskriget har allt fler invånare, både relativt och numerärt, deltagit i 
grundskola och senare gymnasiekurser, vilket i sin tur gett behörighet till hög-
skolestudier och också en efterfrågan av högre utbildning. Denna satsning på 
tillgång skulle kunna ses som ett stöd för en politisk inriktning som lyfter fram 
en viss sorts jämlikhet, att ge alla lika möjlighet (Lindensjö och Lundgren, 
2000). 

Beach (1991) skriver att policytexter kan formas i en kontext för att gälla i 
en annan och här vill vi mena att policyn med ökad tillgänglighet inte enbart 
har förflyttats från exempelvis nationell nivå till lokal nivå utan att en policy 
från 1800-talet, ökad tillgänglighet, fortsätter under 1900-talet och fortfarande 
in i 2000-talet. Ett komplement till närundervisning på plats blir distansutbild-
ning, vilket innebär möjlighet att öka kursutbud och öka tillgänglighet, något 
som skedde redan tidigt under 1800-talet. Den första distansutbildningen star-
tade i slutet av 1800-talet och distansutbildning inom högskola startade under 
1970-talet.  

6.1.1 Olika försök till problemlösning 

Med de senaste decenniernas utveckling av ny teknik, som möjliggör distans-
utbildning via Internet, ges ytterligare möjligheter att öka tillgänglighet efter-
som de studerande kan vara friare i fråga om tid och rum. Det fanns, och avsat-
tes, dessutom statliga medel för att stödja denna uppbyggnad av teknikresurs 
under 1990-talet. Etablerade kontakter i Europa och Sveriges medlemskap i 
Europeiska Unionen medför också att studenter kan använda sig av högskole-
utbildning utanför det egna landet. En ökad möjlighet att resa och förvärvsar-
beta gör att det också kan bli aktuellt att delta i högskolekurs fastän deltagaren 
befinner sig utanför Sveriges gränser. 

Ovanstående beskrivning och tolkning utgör bakgrund för att förstå att 
ett statligt beslut togs om att först tillsätta en enmansutredare som i sin tur eta-
blerade distansutbildningskommittén, DUKOM. DUKOMs uppgift var bland 
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annat att fördela medel till distansutbildningsprojekt vars resultat skulle utgöra 
grund för förslag från DUKOM till en strategi som långsiktigt skulle främja 
utvecklingen av möjligheten till distanslärande över hela landet genom använ-
dande av informationsteknologi.   

Vi vet att det finns en långsiktig strategi, där politiken som förs är ökad 
tillgänglighet, men vi anar också att det finns en problematik i den politiska 
styrningen. Lindensjö och Lundgren (2000) menar att nutida politiskt besluts-
fattande präglas av oenighet i mål och otillräckliga kunskaper. Det medför att 
om centrala beslutsfattare detaljreglerar kommer inte styrningen att fungera. 
Lindensjö och Lundgren menar vidare att beslutsinnehållet avgörs av vilka 
aktörer som beslutet aktiverar och av de problem, lösningar och beslutstillfäl-
len de möter (sid 158, a.a.).  

Till detta kan vi föra Beach (1991) resonemang om att beslutsfattande kan 
ses i flera dimensioner, en vertikal uppifrån och ner (top down) och ett horison-
tellt. Den vertikala dimensionen skulle t ex kunna vara i form av en policytext – 
direktiv och beslut - här om ökad tillgänglighet. Den horisontella skulle ske i 
form av en diskussion om hur dessa direktiv skall förstås och dess konsekven-
ser för verksamheten. Så som distansutbildningsprojekten utvecklades ser vi 
att de nationella direktiven lämnade viss öppenhet för att högskolorna skulle 
utforma sin ”egen förståelse” av hur distansutbildning skulle kunna bedrivas. 
Vad som hände var att DUKOM på förvaltningsnivå omformade denna öp-
penhet och förde in vägledande principer som samverkan, kostnadseffektivi-
tet, pedagogisk utveckling och en förväntan på att projektet skulle kunna föras 
in i reguljär verksamhet.  

6.1.2 Flera aktörer på arenan 

Från den lokala nivån visade projektrapporterna och andra dokument att det 
kunde komma till aktörer och falla från aktörer. Till exempel kunde kommuna-
la Lärcentra träda fram som konkurrenter om vem som skulle ge service till 
distansstuderande, samverkansparter i Europa kunde visa sig ha problem med 
tekniska resurser. Problem uppstod under vägen med rekrytering; institutio-
ners, samverkansparters och deltagares teknikresurser och kunskap om hur 
tekniken skulle användas; den pedagogisk modell som användes, hur persona-
lens arbete skulle värdesättas, hur examination skulle ske i de fall en kurs 
genomfördes. I de fall en CD-rom producerades uppstod andra problem. Pro-
blemen löstes eller hanterades och alla projekt medförde att personalen fick 
möjlighet att lösa ett problem, att hitta en lösning på ”lusten” att genomföra 
utvecklingsprojekt.   
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6.1.3 Lösningar kommer och går 

Vi har genom skraldepandsmodellen beskrivit ett skeende som anarkistiskt 
snarare än rationellt och planerat för att på det sättet öka förståelsen för den 
komplexitet som ett utvecklingsprojekt som DUKOM ställs inför. Att på det 
sättet rikta uppmärksamheten mot motsägelser, irrationella inslag, etc, kan ge 
en förståelse av hur de olika inslag som ”dyker upp” i projekt av detta slag kan 
tolkas och utvärderas.  

När Rörvik (sid 18, 1998/2000) presenterar moderna organisationsteorier 
och försöker att spåra trender inför millenieskiftet är just kontrasten mellan 
stabilitet och förändring, för att inte säga tillfälligheter, ett av de drag som Rör-
vik lyfter fram. Han menar att organisationsteorier ofta har kapacitet att förkla-
ra stabilitet, men det som alltmer kännetecknar organisationer är, att en lösning 
i form av en förändring snabbt förs in, finns ett tag och sedan snabbt försvin-
ner, inte förklaras av äldre institutionsteori. Inom det som Rörvik kallar neo-
institutionella skolan är det just bristen på permanens som blir det känneteck-
nande. Därmed blir också kravet på långvarighet för institutionalisering ned-
tonad. Dessutom finns tendenser till att lösningar återuppstår och re-
institutionaliseras. Att organisationer är formella och rationella kan ifrågasät-
tas, menar Rörvik. Det kan mycket väl inträffa att lösningar snabbt kommer in i 
en organisation och också att de snabbt försvinner. Istället för att uppfatta or-
ganisationer som ”helgjutna kompositioner” talar Rörvik om lösa lappverk (sid 
25, a.a.). 

Rörviks resonemang påminner om vad vi beskrivit som problemet till-
gänglighet, lösningen distansutbildning med IKT-stöd och pengar samt aktörer 
på nationell och lokal nivå.  Vid den tidpunkt som vi nu befinner oss i, år 2002, 
förtydligas att egenutvärderingarna är dåtidsdokument, särskilt vad avser 
teknik, men några kommentarer skulle ändå kunna följa med in till framtida 
disansutbildning med IKT-stöd: 

6.2 Frågor för framtiden 

I detta avslutande avsnitt summerar vi resultaten genom att formulera en rad 
frågor inför framtiden. Avsnittets summerande karaktär gör att flera av punk-
terna har tagits upp tidigare i rapporten, varför en viss upprepning inte kan 
undvikas.  

6.2.1 Rekrytering, antagning 

På nationell nivå har tillgänglighet varit ett viktigt problem. Detta problem 
kompletteras med en rad andra problem och kommer något i skymundan. Om 
tillgänglighet som problematik är ett problem skulle problemet, aktörer och 
lösningar möjligen har lättare att synas om projektanvisningar innehåller en fri 
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fråga om hur projekten tänker öka tillgänglighet och rapporteringen och däref-
ter innehåller en fråga om hur tillgängligheten ökades. Det blir därmed en frå-
ga för högskolan att definiera tillgänglighet och vilken dimension som skall 
beaktas. Det kan bli en rekryteringsfråga, men det kan också bli en fråga om 
pedagogisk modell.  

6.2.2 Uteslutning 

Distansutbildning, med IKT-stöd, ger uppenbart nya grupper ökad tillgäng-
lighet till studier. Särskilt om distansutbildningen med IKT-stöd kopplas till 
uppdragsutbildning och/eller borttagna krav på högskolebehörighet. Om nu 
denna satsning är framgångsrik, finns det då grupper som döljs, som utesluts 
och är svåra att se när framgången lyser så klar? 

6.2.3 Teknik 

Projekten genomfördes i mitten av 1990-talet och sannolikt har deltagare, ar-
betsgivare och högskolor betydligt större resurser i form av datorer och kun-
skap om dess användning idag. Men programvara utvecklas snabbt och fortfa-
rande kan frågan ställas om teknikresurserna och kunskapen alltid finns för 
deltagare och personal. Dessutom kan frågan ställas om det finns ett resurs-
krav från högskolans sida innan deltagare antas, till exempel tillgång till dator 
eller kunskap om dess användning. Vid tiden för projektredovisningarna fanns 
inte många kommentarer om virus, men nu, på 2000-talet, är detta ett allt mer 
växande problem. Å andra sidan fanns vissa problem med ”brandväggar”. Blir 
det krav på att olika virusskyddsprogram skall finnas på de datorer deltagarna 
använder? Finns det en dold tillgänglighetsproblematik om alla ”antas” ha 
tillgång till dator, viss programvara och kunskap om dess användning?  

6.2.4 Perspektiv på eget och andras ansvar 

Av projektredovisningarna framgår att de funnits en grupp av deltagare som 
valt att delta i kurs och gör det på egen bekostnad och att det finns en grupp 
där arbetsgivaren köper en kurs och det är frivilligt att ansöka, eller inte frivil-
ligt, vilket inte alltid framgår. Vad som verkar hända är att två kontrasterande 
bilder av ansvar träder fram. I ena fallet att det är deltagaren som har ansvar 
för att ta initiativ och ordna saken. Fungerar inte datorn förväntas deltagaren 
söka sig till en annan dator. I det andra perspektivet har både deltagare och 
arbetsgivare ansvar och i flera fall hänvisar deltagare till att arbetsgivare inte 
tagit initiativ och inte ordnat. Hur hanterar högskolans personal dessa skillna-
der i ansvar? Det blir en fråga om att bedöma när deltagaren har ansvar och 
när arbetsgivaren har ansvar och också när högskolan har ansvar. Med tanke 
på att ord som deltagares motivation, deltagares ansvar, deltagares initiativ 
ofta återkommer kan intryck ges att fokus är på deltagaren och då blir det sär-
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skilt intressant i uppdragsutbildningar att följa hur denna trepartssamverkan 
genomförs. Skall deltagaren vara försiktig med att ta ansvar inför arbetsgiva-
ren, kanske för att inte överträda ett mandat, men byta perspektiv (när exakt i 
så fall). När kontakter finns med högskolan, finns det mandat som inte får 
överträdas även inom högskolan? 

6.2.5 Tillhörighet 

Ofta tillhandahåller högskolorna datorer och ger grundläggande undervisning 
i hur de skall användas. Därmed får också deltagarna en e-postadress. Börjar e-
postadress bli lika vanligt som personnummer, så att exempelvis administra-
tionen skapar en ”ruta” för e-mailadress? Finns det brister i identiteten hos den 
som inte har e-mailadress? Hur hanterar deltagare och högskolepersonal situa-
tioner där deltagaren har flera e-mailadresser att tillgå och inte prioriterar hög-
skolans e-mailadress? Om deltagarna tillhör ett e-postgrupp som sträcker sig 
över institutions- och högskolegränser, hur hanteras idag då frågan om att 
betala flera kåravgifter om det sker en samverkan mellan högskolor? 

6.2.6 Pedagogisk modell 

Inom det pedagogiska området kan en rad frågor ställas. Vi kan börja med 
läromedel. Är copyrightfrågan löst numera? En annan fråga gäller hur kurs-
planer skrivs. I decennier har deltagare fått listor där ett visst antal böcker, ett 
visst antal sidor har angetts som kurslitteratur. Om deltagarna nu skall leta 
efter litteratur själva, finns då fortfarande en form av kvantitetstänkande i 
kursplaner i form av ett maxi - eller mini- sidantal, ett visst antal journaler, ett 
visst antal CD-rom, ett visst antal forskare eller teorier, metoder? Får deltagar-
na enbart ha litteratur från de senaste fem åren? Kanske från disputerade? Hur 
vet deltagarna att en författare är disputerad? Det är inte alltid lätt att utröna. 
Kommer sökningar att leda till att alltfler nordiska texter används, leder det i 
sin tur till att nordiska språk får förnyad aktualitet? Hur har datatekniken på-
verkat kurslitteraturlistan?  

Om nu deltagare och lärare ändå kan samsas om litteraturen finns frågan 
om hur information omformas till kunskap. Har deltagargrupperna på sex, sju 
år förändrat sin kompetens och kan bedöma källor och sedan omforma infor-
mation till kunskap? Hur har datatekniken påverkat hur deltagarna utvecklar 
sitt omdöme? Ytterligare en fråga kvarstår om kommunikation. Den kommu-
nikation som verkar fungera allra bäst är när det är någon form av samhörig-
het som utvecklats i form av att deltagarna gått en termin tillsammans eller har 
samma profession och handleds. Då fungerar både kommunikation med lärare 
och inom gruppen. Men i övrigt kvarstår frågan hur starta, uppehålla och, nå-
got som inte uppmärksammade särskilt mycket; hur avsluta kommunikation? 
Den motsatta frågan kan också ställas, finns det personer som bara ger respons 
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om frågor ställs per e-mail? Hur har datatekniken satt spår i kommunika-
tionsmönster? 

6.2.7 Personal och profession 

Under cirka tio år har en kompetens utvecklats vad gäller distansutbildning 
med IKT-stöd. Ett projekt har producerat en CD-rom med tema distansutbild-
ning och sannolikt har flera högskolor kurser med detta tema. Här kan en kart-
läggning göras angående hur högskolor dokumenterar och vidareförmedlar 
som del av professionsutveckling. Inom denna punkt borde också fackliga 
frågor kunna rymmas, när det verkar som om distansutbildning förstärker 
lärarprofessionens tendens till att vara dygnet runt jour. Hur sker samverkan 
med fackförening vad gäller arvode och meritering? 

6.2.8 Samverkan 

Kravet på samverkan mellan institutioner, högskola och omvärlden har knap-
past minskat, snarare ökat under åren. Hur gestaltar sig samverkan idag mel-
lan institutioner vid högskola och kommun, landsting, företag? Hur formar sig 
samverkan mellan institutioner nationellt och internationellt, vid exempelvis 
examination? Kommer det att vara aktuellt att gå från ord till ord, bild och ljud 
vid examination även utanför institutioner som har data som specialitet? Är 
det så att högskolorna hamnar i en ”bättre position” om distansutbildning, 
distansutbildning med IKT, datorer som resurs erbjuds i förhållande till andra 
högskolor i exempelvis EU-statistik? 

6.2.9 Föreställningar och verklighet 

På lokal nivå och på nationell nivå finns ett gemensamt problemområde och 
det handlar om hur verksamheten inom utbildning gestaltar sig. Lärande är en 
process och i denna process kan ingå att det finns lektioner där personal och 
deltagare träffas. Dessa lektioner kan schemaläggas och det syns att deltagare 
kommer till en lokal. Processen har dock flera komponenter och dessa behöver 
studeras. Om vi tillåter oss en viss utvikning kan våra föreställningar ibland 
uttryckas i metaforer (House, 1983). De förtroendevalda är intresserade av en 
input sida där de menar att det finns en brist på tillgänglighet vilket innebär att 
det finns någonting - en skatt kanske i en skattkammare - som någon annan 
har tillgång till. DUKOM verkar vara intresserade av något mer - det som till-
drar sig inne i skattkammaren - av processen. Denna process liknar egentligen 
inte en skattkammare, där skatten är utplacerad för att hämtas, utan mera en 
fabrik där det finns ett flöde av olika händelser som kan mätas och bedömas. 
Personalen, lärarna i detta fall och eleverna, verkar uppfatta processen på olika 
sätt. Ibland matchas förväntan, ibland inte. Ibland liknar förväntan skattkam-
marmetaforen, ibland fabriksmetaforen, men då i form av att produktionen i 
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form av process kan vara samverkan mellan lärare, läromedel och deltagare. 
På output sidan verkar det som om institutionernas personal är de som är mest 
intresserade för här ramlar skatten ut, eller in, i form av pengar för utbild-
ningsplatser, såsom i ett pipelinesystem. Visserligen är metaforerna synnerli-
gen svepande, men det kvarstår att olika nivåer och aktörer har mycket olika 
syn på hur verksamheten gestaltar sig och vad som finns ”att hämta” eller pro-
cessa. Vilka föreställningar finns om verksamheten? 

6.2.10 Rapportering och överföring 

På lokal och nationell nivå finns ett gemensamt problemområde i form av hur 
redovisning och rapportering sker. Återläsningen av källorna i metautvärde-
ringen har varit problematisk då källorna ibland är oklara. Det gäller exempel-
vis huruvida de skall uppfattas som projektredovisning eller slutrapport. 
Samma fenomen påpekas också i Högskoleverkets rapport om IKT-projekt, 
men i betydligt skarpare ordalag än vad som uttrycks i denna metautvärdering 
(Högskoleverket, 2000).  En annan fråga är om utformningen av en rapport 
påverkas av hur tekniken fungerar i kombination med designmöjligheter. Blir 
helt enkelt rapporteringen uppdelad i stycken som man kan länka till den form 
som fungerar istället för en berättelse som sker över flera sidor? Om vi ser på 
en website finns tendenser att länkar för oss vidare och det som finns under 
varje länk får inte vara alltför omfattande. Vi vill ju gå vidare, och bråttom har 
vi. Utifrån att olika aktörer har olika syn på verksamheten blir rapportskrivan-
det komplicerat. 

På nationell nivå finns frågan om synen på implementering skall betrak-
tas. Utifrån resultaten finns möjlighet att föra in projekt i reguljär verksamhet, 
men utifrån en deltagarorientering, en arbetsmarknadsorientering, en kompe-
tensutvecklingsorientering behöver ett annat perspektiv finnas. Ett perspektiv 
som inte alls har en föreställning om någon form av paketerbjudande med 
form och innehåll utan snarare ett erbjudande om kartläggning av behov och 
förhandling om utbildning. En fråga som ställs om införande i reguljär verk-
samhet kan lätt leda till att detta är vad som förväntas och premieras. Resulta-
ten från denna metautvärdering ger anledning att mena att det finns ett värde i 
att tona ner denna förväntan (inte ta bort) och premiering. Dokumentation av 
fallstudier visar också att det oftast är en speciell situation som leder till exem-
pelvis ett gott resultat och att de presentationer som ges av ”lyckade” fall ofta 
återkommer i dokumentation, och det lyckade fallet uppfattas lätt som flera 
lyckade fall (Rörvik, sid 67 f, 1998). Det blir en föreställning om att modeller 
från en organisation kan övertas av en annan organisation.  
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6.3 Slutord 

Med hjälp av skraldespandsmodellen som analysmodell har vi sett hur ett 
nationellt problem, formulerat av förtroendevalda, i form av brist på tillgäng-
lighet till högre utbildning, förs över till en förvaltning. Dessutom presenteras 
en lösning, distansutbildning med IKT-stöd, och pengar anslås. På den natio-
nella förvaltningsnivån, DUKOM, söker sig fler problem till det första proble-
met såsom samverkan, kompetensutveckling, kostnadseffektivitet, införande i 
reguljär verksamhet, pedagogisk utveckling med mera. När dessa problem 
kommer till den lokala nivån, högskolorna, kopplas ytterligare problem på. 
När lösningen, distansutbildning med IKT-stöd skall användas visar det sig att 
lösningen blir en lösning, men att den också skapar nya problem. Under ge-
nomförandefasen dyker nya aktörer upp som både löser problem och skapar 
problem. Möjligen är det också så att det på lokal nivå, inom högskolan, egent-
ligen fanns vissa problem som plötsligt fick en möjlighet att komma fram i 
ljuset, när distansutbildningen med IKT-stöd skulle genomföras. Problemet 
med pedagogisk modell skulle kunna vara ett sådant. Inom skraldespands-
modellen finns en tanke om att vissa problem har hög grad av beslutsbesvär. 
De kommer i beslutssituationer, det finns aktörer som gärna beslutar, men 
problemen glider undan och beslut måste fattas om och om igen om vissa pro-
blem. Den genomgång som gjorts ovan av tänkta framtida problem är problem 
som skulle kunna tänkas ha en sådan hög grad av beslutsbesvär. De skvalpar 
runt i skraldespanden och söker aktörer och lösningar under en långvarig pro-
cess.  
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BILAGA 1 
Sammanställning över högskolor som varit huvudsökande och vilkas projekt-
rapporter eller dylikt återlästs. Flera av högskolorna har varit huvudsökande 
för mer än ett projekt: 

• Arbetslivsinstitutet i Solna: enheten för arbetsmedicin  

• Biologisk Yrkeshögskola i Skara 

• Chalmers tekniska högskola: Fysik och teknisk fysik 

• Göteborgs universitet: engelska institutionen; institutionen för religions-
vetenskap; institutionen för hushållsvetenskap; Handelshögskolan 

• Hälsohögskolan i Solna, audinomutbildningen 

• Högskolan i Halmstad: institutionen för samhälls- och beteendeveten-
skap; Centrum för Arbetslivsutveckling 

• Högskolan i Växjö: institutionen för pedagogik; MultiMediaLab/-
MASDA; samhällsvetenskapliga institutionen  

• Lunds universitet: Centrum för rehabiliteringsteknik-CERTEC; sociolo-
giska institutionen; institutionen för östasiatiska språk; Lärarhögskolan i 
Malmö  

• Mitthögskolan 

• Stockholms universitet: institutionen för Data- och Systemveten-
skap/KTH  

• Sveriges Lantbruksuniversitet: Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg 

• Umeå universitet: pedagogiska institutionen; psykologiska institutionen; 
institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och 
vägledning, institutionen för miljö- och hälsoskydd; institutionen för ro-
manska språk; Umeå universitetsbibliotek  

• Uppsala universitet: institutionen för neutronforskning; institutionen för 
lärarutbildning; institutionen för fysiologi och medicinsk fysik  

• Vårdhögskolan i Boden 

• Vårdhögskolan i Uppsala  


