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Förord 
Den utvärdering som nu presenteras har skett på uppdrag av ledningen för Learning Center 
(LC) vid Högskolan i Gävle. Utvärderingsresultatet bygger data, intervjuer och dokument, 
som samlats in under försommaren 2003. Det är vår förhoppning att resultatet av utvärdering-
en skall kunna synliggöra vilken roll LC har spelat under projektperioden och samtidigt kunna 
tjäna som beslutsunderlag för om, och i så fall hur LC skall kunna fortsätta sin verksamhet. 
 
Vi vill slutligen tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit oss ta del av Era erfarenheter 
och som gjort det möjligt att genomföra utvärderingen. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Flexibel utbildning på distans – ett sätt att utveckla högskolan?  
Distansutbildning har en framtid. Så sägs det ofta numera i olika sammanhang och av olika 
företrädare för utbildnings- och undervisningsvärlden. Och utbildningsanordnare, stat och 
institutioner arbetar för fullt med att möte den anstormning som blivit verklighet. Inte minst 
det nyligen inrättade Nätuniversitetet är ett tecken på detta1. I takt med att informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) har blivit mer användarvänlig har också möjligheten för en-
skilda individer att på distans fortbilda sig. Högskolan i Gävle har under lång tid arbetat med 
olika former av distansutbildning och är nationellt sett en dynamisk högskola i detta avseen-
de. Den förändrade samhällsbilden där kunskap har blivit en konsumtionsvara ställer högre 
krav på enskilda individers kunskap. Begrepp som ”just-in-time-learning” och ”Learning 
Communities” har kommit att bli viktiga just pga. betoningen av ett lärande som är oberoende 
av tid och rum. Den pedagogiska utmaningen har naturligt nog blivit att undersöka huruvida 
IKT kan fungera som stöd i lärandeprocessen, både vad gäller campusförlag utbildning, såväl 
som sådan som bedrivs på distans. I denna förändrade utbildningssituation står Högskolan i 
Gävle tillsammans med alla andra högskolor och universitet, såväl i Sverige som internatio-
nellt. Högskoleutbildning är inte längre bara en nationell angelägenhet utan alltmer intresserar 
sig utländska utbildningsanordnare liksom utländska studenter för den svenska utbildnings-
marknaden. 
 
Genom den s.k. Gävlemodellen har Högskolan i Gävle för avsikt att stärka sin position som 
ledande aktör inom distansutbildning. I Gävlemodellen betonas pedagogiken som grund-
läggande vid utformning och genomförande av kurser där de pedagogiska aspekterna skall 
styra valet av teknik. Detta med utgångspunkt från studentens behov där olika typer av under-
visning och teknik blandas förutsättningslöst för att skapa gynnsamma lärmiljöer och nå nya 
målgrupper. Planering, utformning och genomförande av kurser sker i dialog med lärcentra 
samtidigt som deltagande i produktionssamverkan med andra lärosäten och olika discipliner 
ökas2. 
 
Distansutbildning som ett sätt att komma i kontakt med högskolan blir alltmer viktigt. Det är 
tydligt att de relativt tydliga regionala gränserna mellan högskolor och universitet i Sverige 
alltmer suddas ut till förmån för kurser som kan läsas på distans och som håller hög kvalitets-
nivå. 
 
 
1.2 Learning Center (LC) – en bakgrundsbeskrivning 
I Gävleborgs län finns en lång och gedigen erfarenhet av att bedriva distansutbildning, för-
modligen en av de längsta och kanske också en bland de mest omfattande i Sverige, med t ex 
ca 25 procent av studenterna vid Högskolan i Gävle som studerar på distans. I dagsläget finns 
t ex sex program och ca 130 kurser som helt eller delvis går på distans. Man anger t ex också 
att Högskolan i Gävle är den största leverantören till NITUS3. Upptagningsområdet omfattar 
inte bara regionen, utan för många program och kurser är detta nationellt. Omfattningen av 
verksamheten har kontinuerligt utökats. 
 
                                                           
1 Nära samarbete – på distans. Nio texter om att lära på nätet. s. 5. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. 
2 Vision för flexibel utbildning på distans. Fastställt av Högskolestyrelsen 2003-05-23. Dnr 744-685/03 Högsko-
lan i Gävle.  
3 Nätverksgruppen för IT-baserad utbildning vid lokala Studiecentra. 
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Vi har haft distansutbildningar sedan 15 år tillbaka, minst. /…/ Omfattningen på distans-
verksamheten har ju ökat i och med att vi har fått ett ökat stöd. /…/. (Informant 2) 

 
Samtidigt har regionens befolkning generellt sett en låg utbildningsnivå, t o m bland de lägsta 
i landet. I denna omgivning och under dessa förutsättningar har Högskolan i Gävle i samarbe-
te med 10 studiecentra samt Länsstyrelsen och Landstinget i Gävleborgs län initierat ett 3-
årigt utvecklingsprojekt under namnet Learning Center (i fortsättningen benämnt som LC). 
Avsikten har varit att verksamheten under denna tid skulle utformas, prövas och utvärderas 
för att finna arbetsformer som kunde passa in i den ordinarie högskoleverksamheten. Projektet 
startade formellt i januari 2000 och avslutas, i vart fall i sin nuvarande form, i och med ut-
gången av 2003.  
 
Ett viktigt syfte med att skapa LC var att verksamheten som skulle kunna fungera både pådri-
vande och stödjande i utvecklingen av distansutbildning. Det uttrycks också i projektbeskriv-
ningen en farhåga för att brist på kompetens och teknisk samordning skulle kunna bli ett hin-
der för en fortsatt samordning om inte kraftfulla åtgärder vidtogs. Det övergripande målet 
formulerades som att; ”utveckla, stärka och öka distansutbildningen i Gävleborgs län och den 
närliggande regionen. Vi vill skapa en stabil grund för kompetensutveckling i regionen, öka 
flexibiliteten i utbildningen och skapa större tillgänglighet till högre utbildning.” (Projektbe-
skrivningen, sid. 6) Projektet syftade konkret uttryckt till att personalen inom LC tillsammans 
med lärare vid Högskolan i Gävle i samarbete med övriga parter i projektet skulle arbeta för 
att4: 
 

• pröva nya metoder för flexibel undervisning 

• arbeta fram tekniker för webbpedagogik 

• utveckla kurser och handleda i metoder för flexibelt lärande 

• anordna seminarier och konferenser kring temat distansutbildning/flexibelt lärande 

• samverka med studiecentra i projektets nätverk 
 
Ett slags övergripande syfte med LC verkar ha varit att skapa en mötesplats för främst lärare 
och handledare där distansutbildning, teknik, metod osv kan diskuteras kontinuerligt, erfaren-
heter utbytas och nya lösningar prövas. 
 
Projektbeskrivningen är relativt omfattande, med en ambitionsnivå att täcka in en rad olika 
aspekter av verksamheten. Vi tycker oss i denna kunna spåra en strävan att vara så konkret 
som möjligt. Inte desto mindre uppfattas innehållet ändå som svårgripbar i flera avseenden, 
även av den egna personalen. 
 

För varierande och på väldigt olika områden. Vi ska vara allt från en administrativ stöd-
funktion till tekniska filmexperter. Med andra ord vi har väldigt spretiga och varierande 
krav på oss, men det bottnar säkerligen i att målen är väldigt luddiga i projektbeskriv-
ningen. (Wallmon, 2003:18) 

                                                           
4 I projektbeskrivningen finns en lång rad mål som skulle uppnås i samband med att LC inrättas (se bilaga 1). 
Målen omfattar tre huvudkategorier, samverkan, utveckling och ökad användning av nya flexibla utbildnings-
former. Det är också det perspektiv som den här utvärderingen tar som sin utgångspunkt. Vi kommer däremot 
inte att på något systematiskt sätt att värdera varje enskilt delmål, vilka uttrycker olika mer eller mindre konkreta 
förväntningar på vilka resultat som förväntas uppnås.  
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När LC tillskapades antog man att det skulle innebära fördelar av olika slag om man kunde 
koncentrera kompetens till en gemensam organisation. Man förväntade sig t ex att med en 
ökad flexibilitet i hur utbildningar genomförs är det samtidigt möjligt att nå nya grupper av 
studenter som av olika skäl inte har möjlighet att studera på traditionellt sätt. Men det bör 
också öka förutsättningarna att erbjuda fort- och vidareutbildning till redan yrkesverksamma. 
Man skulle på det sättet få en mera dynamisk utveckling och bättre möjligheter till erfaren-
hetsutbyten, t ex genom att bygga vidare på de goda exempel som finns runt om i regionen.  
 
För att bedriva verksamheten inom LC har det förutom en projektledare funnits två s k webb-
pedagoger, en datatekniker samt en projekthandläggare. Till projektet har även knutits en bib-
liotekarie med goda kunskaper inom information, kommunikation och teknik. För projektets 
styrning tillsattes en styrgrupp bestående av representanter för de medverkande parterna. For-
mell huvudman har varit Högskolan i Gävle. Under projekttiden avsågs att kunna bygga upp 
en stabil organisatorisk struktur som kunde medverka till att samordna resurserna inom och 
med intressenter utanför högskolan för att därigenom öka möjligheterna till att utveckla mer 
flexibla former för utbildning på distans. Ett led i detta var att arbeta upp ett samarbete med 
lokala studiecentra för att göra det möjligt att rekrytera och fånga upp distansstudenternas 
specifika behov. En bärande tanke framhölls i projektbeskrivningen vara att de befintliga nät-
verken skull kunna vidareutvecklas för att skapa högre kvalitet på distanskurserna. Man ut-
gick ifrån att det fortfarande fanns brister i tekniken för att bedriva distansutbildning, men att 
LC genom att erbjuda särskild support till studiecentra, lärare och studenter skulle kunna 
minska dessa svårigheter. 
 
När LC och dess syfte och organisation kortfattat har presenterats avgränsas och preciseras i 
det nästföljande avsnittet utvärderingens syfte. 
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2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Utvärdering har per definition uppgiften att bedöma värdet eller kvaliteten av ett uppnått re-
sultat i jämförelse med ett avsett utfall, vanligen formulerat i termer av måluppfyllelse. Den 
utvärdering som nu genomförs syftar till att belysa vilka effekter etableringen av projektet 
Learning Center (LC) har inneburit. Följande frågeställningar formuleras: 
 
Hur uppfattar aktörer inom Högskolan i Gävle att Learning Center (LC) har fungerat för att 
utveckla distans- och flexibel utbildning, framför allt avseende att utveckla: 
 

 Samverkan kring distansutbildning  
 Metoder och teknik som stöd 
 Användningen av nya och flexibla utbildningsformer för distans 

 
Med utgångspunkt från hur dessa frågor kan besvaras diskuteras sedan vilka slutsatser som är 
möjliga att dra utifrån de resultat som presenteras och vilka konsekvenser detta i sin tur kan 
tänkas leda fram till när det, som i det här fallet, gäller fortsatt verksamhet för LC. 
 
Utvärderingen har ett högskoleinternt perspektiv, dvs det är endast personal vid Högskolan i 
Gävle som kommer till tals. Det innebär att de synpunkter som andra intressenter i LC har, 
dvs utanför högskolan inte beaktats. Däremot har dessa intressegrupper fokuserats i andra 
utvärderingar (se t ex Wallmon, 2003 samt Baumgarten, odaterad). Utvärderingen är i första 
hand en kvalitativ studie, vilket innebär att vi kommer att kunna ge en tämligen god bild av 
vilka typer av uppfattningar om verksamheten och hur denna fungerat som finns inom hög-
skolan och också värdera vad det betyder för LC:s funktion i olika avseenden. Däremot vet vi 
mindre om hur utbredda dessa uppfattningar är. (De metodiska svårigheterna med att genom-
föra en utvärdering av det här slaget utvecklas något mera både i kapitel 3, Metod som i kapi-
tel 4, Tolkningsbas). 
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3. METOD 
För att kunna genomföra uppdraget att utvärdera vilka effekter som projektet Learning Center 
(LC) vid Högskolan i Gävle uppfattas ha gett upphov intervjuades under försommaren 2003 
företrädare för olika interna intressenter inom högskolan. Intervjuerna genomfördes i s k fo-
kusgrupper, dvs som en form av gruppintervjuer. I praktiken kom dessa grupper att variera i 
storlek, från en enda person vid ett tillfälle, upp till fem personer. Sju sådana intervjucessioner 
genomfördes. Sammanlagt kom 24 personer att intervjuas om sina synpunkter på hur verk-
samheten upplevs fungera.  
 
Urvalet av deltagare gick så till att genom LC:s försorg skickades vid ett flertal tillfällen ut en 
inbjudan via e-post ut till all personal att delta i dessa gruppintervjuer (se bilaga 2). Utöver en 
möjlighet att få avge sina synpunkter utlovades en kopp kaffe och en smörgås. Ett sådant för-
farande kan antas locka personer som varit aktivt involverade och kanske också uttalat posi-
tivt inställda till verksamheten. Därmed fanns en uppenbar risk att de personer som inte varit 
särskilt aktiva när det gäller att använda olika former för flexibelt lärande i samverkan med 
LC inte skulle komma att delta. Vår bedömning av det faktiska utfallet är också att det var 
just de aktiva och i huvudsak positivt inställda som kom till intervjuerna. Om det finns några 
starkt kritiska personer vid Högskolan i Gävle så har de i vart fall inte hörsammat denna in-
bjudan till att få föra fram sina synpunkter. Det kanske mest problematiska är dock att grup-
pen av måttligt intresserad personal, dvs personer som själva inte alls eller bara marginellt 
arbetar med flexibla undervisningsmetoder, inte verkar ha deltagit i intervjuerna. Till detta 
skulle förmodligen kunna sägas att dessa personer i sak inte skulle ha kunnat ha mycket att 
tillföra, dvs den som inte har sett ”fotbollsmatchen” kan heller inte ha några synpunkter på 
hur matchen avlöpte. En påtaglig brist i den här utvärderingen blir därmed ändå att vi saknar 
djupare kunskaper om denna grupp, t ex hur stor den är och graden av deras engagemang vad 
gäller flexibelt lärande och orsakerna till detta. I sämsta fall utgör denna grupp en betydande 
andel av personalen och i så fall kan detta tydas som att LC haft en begränsad påverkan. Sam-
tidigt skulle man kunna säga att det å den andra sidan i så fall visar på att det finns ett behov 
av en funktion som på olika sätt understödjer en strävan mot att ytterligare utveckla formerna 
för ett flexibelt lärande. (Detta naturligtvis under förutsättning att flexibelt lärande är vad som 
eftersträvas.) För att ändå i någon mån försöka väga upp de negativa konsekvenserna av detta 
har vi även intervjuat fyra prefekter, men också chefen för dataavdelningen och en represen-
tant för biblioteket, både för att få deras egen och de personers uppfattningar som de i någon 
mening representerar. På det sättet hoppas vi att det också är möjligt att även i viss utsträck-
ning kunna bedöma hur utbredd olika uppfattningar om LC:s funktion är. Vi tror att vi lyckats 
relativt väl i det avseendet, t ex att skaffa en uppfattning om något är vanligt förekommande, 
eller om det bara är enstaka personer som uttrycker en viss uppfattning. Det slutliga resultatet 
är självfallet i hög grad beroende av vad som framkom i dessa intervjuer.  
 
Intervjupersonernas utsagor redovisas antingen genom att dessa beskrivs i sammanfattande 
form eller att en utsaga återges som ett direkt citat. I det senare fallet för att utgöra konkreta 
exempel på uppfattningar om en viss företeelse som förekommer. Vi har avidentifierat inter-
vjupersoner genom att kalla dessa för Informant 1, Informant 2 osv. Detta utesluter självklart 
inte att det för den initierade läsaren kan vara möjligt att ändå gissa sig fram till vem intervju-
personen är. Vi anser dock att detta inte allt för problematiskt av två skäl. Det första är att de 
utsagor som förs fram kan antas vara sådana som informanterna även för fram i andra sam-
manhang, synpunkter som de i de flesta fall inte heller har någon anledning att hemlighålla. 
Till detta kommer, för det andra, att informanterna hade möjlighet att ange om de ville att 
deras utsagor skulle få citeras ordagrant eller inte. Ett önskemål som ingen av informanterna 
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framförde. Till detta kan tilläggas att de citat som används kommer från samtal och har därför 
prägel av det talade språket. Självfallet skulle detta språkligt i flera avseenden ha sett annor-
lunda ut om intervjupersonerna formulerat sig skriftligt. Däremot är det vår förhoppning att 
detta innehållsmässigt inte påverkar utvärderingens resultat. 
 
För att sammanfatta kanske man kan säga att den bild av LC:s verksamhet som presenteras är 
de initierades bild, dels de intresserade och dels de som har ett formellt ansvar i organisatio-
nen för dess funktion. Detta kan naturligtvis antas påverka resultatet, men att de bägge grup-
perna i någon utsträckning kan tänkas ”balansera” varandra. Detta gör att utvärderingen ändå 
får antas i huvudsak spegla merparten av de uppfattningar som finns representerade inom 
Högskolan i Gävle. 
 
Vi har dessutom som underlag använt dokument av olika slag, t ex som projektbeskrivningen, 
tidigare genomförda utvärderingar etc samt annat offentligt skriftliga material som bedömts 
som relevant i sammanhanget. 
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4. TOLKNINGSBAS 
Tolkningsbasen för den här utvärderingen utgörs av vad man skulle kunna kalla en socialkon-
struktivistiskt grundad tanke om att de data som finns tillgängliga kan ”vävas” samman till en 
mer eller mindre sammanhållen bild, visserligen som en av flera tänkbara. Vad vi kan erhålla 
kunskap om utgår därvid från antagandet att det är människors upplevelser som ligger till 
grund för hur de konstruerar sin verklighet (se t ex Berger och Luckman, 1979) och i det spe-
cifika fallet uppfattas utgöra verkligheten. Det så kallade Thomasteoremet5 uttrycker detta på 
följande sätt: "Om något definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" 
(Brante, 1993:23).6 Detta innebär att det inte har någon betydelse hur verkligheten faktisk är 
konstruerad utan i stället är den avgörande frågan hur denna uppfattas av de i sammanhanget 
involverade aktörerna. Det är därför inte verkligheten i en objektiv mening som kan återges, 
utan endast aktörernas subjektiva uppfattning av denna i form av deras utsagor och i sin tur 
hur dessa kan tolkas och förstås. Detta är dock inte ointressant om vi utgår från det s k Tho-
masteoremet, därför att det är utifrån sin egen syn på verkligheten som de inblandade aktörer-
na agerar. Därmed bör den bild som presenteras i det här fallet kunna utgöra ett underlag för 
en dialog bland de berörda av hur LC:s framtid kan tänkas gestalta sig. 
 
Det kanske också skall tilläggas att det, som vi uppfattar det, fyller ett värde i sig att aktörerna 
i en organisation har möjlighet att ge uttryck för sina uppfattningar om t ex hur verksamheten 
fungerar. En viktig anledning är att om man inte sätter ord på det som händer är det också 
svårt att veta vad man egentligen håller på med. De samtalsliknande gruppintervjuer som ge-
nomförts i det här fallet kan därför samtidigt betraktas som en ”medvetandegörandeprocess”. 
När företeelser och skeenden beskrivs i ord ger detta samtidigt en möjlighet till reflexion. Hur 
en situation uppfattas kommer annars att vara svårt att ”få tag på” och kan inte existera som 
ett kollektivt medvetande om det inte beskrivs just i ord. Det ordlösa kommer annars att gå 
obemärkt förbi, eller i bästa fall formuleras av enskilda individer och förbli den enskildes 
”egendom” och därmed blir det omöjligt att utveckla en verksamhet som bygger på en gemen-
samt utvecklad syn på verkligheten. En utvärdering, vilken bild den nu än ger, spelar därför 
en viktig roll i att skapa ett gemensamt medvetande om svårfångade processer. Är bilden 
igenkännbar kan den utgöra en del av en gemensam syn på verksamheten, om inte kan den 
efter övervägande antigen anammas, förkastas eller bli utgångspunkt för att formulera en ny 
bild. På detta sätt har samtidigt en dynamisk organisatorisk lärprocess skapats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). 
6 Detta är emellertid en mer komplicerad frågeställning än vad som direkt framgår här, men vi avstår ändå från 
att utveckla detta vidare då det i det här sammanhanget skulle föra för långt. 
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5. LEARNING CENTER (LC) OCH DESS UPPLEVDA FUNKTION 
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att vi först presenterar en kortfattad översikt av 
den verksamhet som bedrivits av LC. Därefter tas några specifika aspekter upp, nämligen hur 
LC lyckats i relation till de mål som finns redovisade i projektbeskrivningen. Inledningsvis 
behandlas därvid den samverkan mellan olika aktörer som skulle uppnås inom ramen för pro-
jektet, därefter hur man lyckats med att utveckla metoder och tekniker som kan öka flexibili-
teten för de studerande i distanskurserna och slutligen i vad mån detta sammantaget påverkat 
den praktiska tillämpningen. 
 
 
5.1 Den bedrivna verksamheten 
Den verksamhet som LC bedrivit beskrivs under rubrikerna kursverksamhet, service och stöd 
samt slutligen tillgänglighet och organisatoriska problem. 
 
Kursverksamhet 
LC har regelmässigt under projektperioden bedrivit en intern kursverksamhet för högskolans 
lärare och annan personal inom det aktuella ämnesområdet. Det har framför allt rört sig om 
introduktions- och fortbildningskurser i Blackboard, som samtidigt skall vara den s k platt-
form som utgör basen för i princip alla kurser, både distans och campusförlagda, som genom-
förs vid Högskolan i Gävle. Introduktionskursen har varit en genomgång av grunderna i 
Blackboard, dess användningsområde och tips på hur man kan lägga upp kurser som bedrivs 
på distans. Det har sedan funnits möjligheter till att fortsätta med två olika fördjupningskur-
ser. Den ena har rört kursegenomförande och den andra med en inriktning på uppföljning och 
utvärdering. Sammantaget har nio sådana kurser genomförts med totalt ca 100 deltagare. Vid 
tre tillfällen har LC även arrangerat s k video-konferenskurser med sammanlagt ca 30-talet 
deltagare. Kurserna har behandlat praktisk hantering för att kunna genomföra utbildningar 
med hjälp av video-konferensutrustning (telebild), både tekniskt och pedagogiskt. Det verkar 
som om just telebild aspekten har kommit lite i skymundan samtidigt som ansvarsfrågan ver-
kar något osäker. Möjligen beroende på att denna del av verksamheten inte direkt sorterar 
under LC.  
 

/…/, vilken roll har LC gentemot dom här andra enheterna? Ett exempel är ju då tele-
bildsändningar där lärare som inte har erfarenhet känner sig väldigt utsatt naturligtvis, 
otrygga i den situationen, vart man ska vända sig och försäkra sig om att det faktiskt fun-
gerar när man är i sändning? (Informant 21) 

 
Samarbetet med biblioteket verkar ha fungerat väl och har manifesterats i en kurs i biblioteks-
service respektive hur man använder och söker i biblioteksdatabaser.  
 

Biblioteket har ganska så mycket gemensamt med LC genom att en av våra bibliotekarier 
är anställd på 50 % på biblioteket och 50 % på LC just för att ta upp frågor som gäller di-
stansstudenter och deras tillgång till bibliotekstjänster. På det sättet har vi arbetat rätt så 
tätt. (Informant 17) 

 
Vid två tillfällen har utbildningar om hur man skapar Webb-föreläsningar med hjälp av Po-
werPoint genomförts. Sammantaget deltog i dessa kurser dryga 20-talet personer. Däremot 
visade det sig omöjligt att få igång kurser i studiehandledning och examination/portfolio på 
grund av att det var för få personer som visade intresse. LC har även genomfört en seminarie-
serie med teman som yttrandefrihet och personuppgiftslagen, offentlighet och sekretess, stu-
diehandledning etc. Allt som allt redovisar LC antalet deltagare i aktiviteter som de arrange-
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rat, t ex kurser, workshops, seminarier och arrangemang av annat slag till 497 individer. Av 
dessa kommer 347 från Högskolan i Gävle. Sett från en sådan utgångspunkt har en stor del av 
högskolans anställda åtminstone vid något tillfälle varit i kontakt med LC. Problemet med att 
få deltagare till LC:s kurser verkar således inte i första hand bero på bristande information, 
om man inte menar att denna skall ske huvudsakligen på andra sätt än via elektroniska media. 
 

Jag har fått en hel del kallelser om fortbildning från LC. Jag har bara varit med på en, in-
troduktionskursen. Där fick man lära sig hur man utvecklar kurser på Blackboard. (In-
formant 7) 

 
En av svårigheterna verkar vara att många lärare inte anser sig ha tid med att gå den typ av 
utbildningar som LC huvudsakligen erbjuder. Ett problem kan t ex vara att när det gäller kur-
ser som har karaktären av ”hands on” måste dessa vara väl avpassade i fråga om hur de för-
läggs i tiden. Blir det för stor skillnad mellan när kursen genomförs och när kunskaperna skall 
användas är risken stor att det uppstår problem, dvs det kan vara svårt att tillämpa detta därför 
att man helt enkelt glömt bort vad man lärt sig. 
 

Det som har varit lite dumt på ett sätt, tycker jag, är att de här kurserna som man behövt 
inte kommit rätt i tiden, inte i alla fall för mig. Dom har inte kommit när jag har behövt 
dom, utan långt tidigare och då när jag behöver det så har jag hunnit glömt allt det där. 
(Informant 6) 

 
Detta är naturligtvis ett klassiskt problem att kunna förena teori och praktik så att utbildning-
en samtidigt utvecklar och förenar dessa bägge perspektiv. 
 

Egentligen tror jag att LC har också en ganska bra bild av vad vi egentligen gör. Vad be-
höver en lärare som arbetar med distansutbildning? Så dom kan också komma ut med 
kursutbud som vi kan ta del av. Att dom erbjuder sina kurser på ett sådant sätt att dom 
kanske kommer till oss. Att vi kan beställa den och den typen av utbildning och den och 
den typen av kurs av LC. Det tycker jag skulle vara utmärkt. Det tror jag skulle ha myck-
et bättre effekt än vad som är fallet nu, sett utifrån mitt perspektiv. (Informant 10) 

 
De utbildningar som LC har genomfört tycks i första hand vara utbudsstyrda, dock uppskatta-
de av deltagarna, men ändå med ett relativt begränsat antal deltagare. Sannolikt har volymen 
trots allt i huvudsak svarat mot de behov som funnits. 

 
Ganska många har tämligen många kurser på distans och det sköter lärarna själva i prin-
cip, dom har inga större problem att klara det. (Informant 19) 

 
Den verksamhet som LC bedriver uppfattas i en del avseenden som allt för mycket utbuds-
styrd och för lite efterfrågestyrd. Det tar sig uttryck i att det finns en vilja att kunna få diskute-
ra och skapa ”skräddarsydda” kurser utöver de som nu erbjuds. Kanske skulle man kunna 
tänka sig att det finns ett behov av både ett standardutbud och av mera specialutformade kur-
ser som direkt efterfrågas av ”brukarna”. 
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Service och stöd 
Från flera håll verkar LC också i första hand uppfattas vara det ställe dit man vänder sig när 
man vill ha hjälp med Blackboard, en funktion som i princip uppfattas fungera väl och som t 
ex avlastar personalen vid de lokala studiecentra en hel del arbete.  
 

Vad gäller ”blackboard” sköter studenterna nu själva mycket av kursadministrationen. 
Det är inte på samma sätt nu, att vi måste kopiera ut föreläsningsstolpar etc. Det enda be-
svärliga är att vi måste registrera oss som elever för att komma in i och åt materialet som 
vi ibland är betjänta av att ha tillgång till. Studenter kan t ex ha glömt koder. (Baumgar-
ten, odaterad:13) 

 
Även om information om LC finns lätt tillgänglig på t ex högskolans hemsida finns det en del 
aktörer som ändå inte riktigt är säkra på vilka uppgifter som LC egentligen har. Förmodligen 
för att de inte har kommit i direkt kontakt med verksamheten, eller för att de inte har tagit del 
av den information som finns tillgänglig. ”Jag har haft en känsla av att det bara har hållit på 
med IT, Webbdesign och sådana saker, men jag kan ju ha helt fel.” (Informant 23) En infor-
mant uppfattar t ex LC i främsta rummet som en organisation som är till för att ge service till 
studenterna. 
 

Jag ser LC som en supportorganisation för studenterna huvudsakligen. Det är den delen 
som jag är intresserad av. I övrigt vet jag inte mycket vad de sysslar med mer än utbild-
ning av lärare. Dom gör säker andra saker, men det känner jag inte till. (Informant 16) 

 
Andra uppfattar LC som en viktig resurs för att stödja lärarna. 
 

Jag har uppfattat dem som en stödresurs, åtminstone i nuläget när det gäller att få våra lä-
rare att använda Blackboard som utvecklingsresurs både i pedagogiken och i tekniken 
och så. (Informant 15) 

 
Framför allt verkar det som att det är de nyanställda som upplever att de har fått ett både pro-
fessionellt och vänligt bemötande från LC. De menar bl a att det har haft stor betydelse för att 
de har kunnat genomföra distanskurser med ett tillämpat flexibelt lärande. Ett bland flera ex-
empel på detta utgör följande utsaga. 
 

Jag fick en väldig fin introduktion när jag började här för ett år sedan, när LC tog kontakt 
direkt och vi var några stycken nya som fick introduktion i Blackboard /…/ som vi då 
skulle använda oss utav /…/. Vilket innebar att jag som aldrig hade använt Blackboard 
tidigare kunde ringa ner till X (Anm. vår anonymisering) och få instruktioner per telefon, 
hur jag skulle göra och det tyckte jag var väldigt värdefullt. (Informant 1) 

 
Liknande uppfattningar framhålls från flera håll. 
 

För mig som ny lärare är det suveränt att ha ett ställe där man sitter och väntar på att få 
serva mig /…/. På det sättet har jag kommit in väldigt snabbt på att använda Blackboard. 
(Informant 14) 

 
Även om LC verkar fungera väl i flera avseenden utesluter detta självfallet inte att det samti-
digt existerar ett informellt stöd mellan kollegor, dvs att lärare hjälper varandra i dessa frågor. 
En lärare säger t ex att hans arbete: /…/ innebär också att jag hjälper andra lärare med sådana 
här saker när dom har frågor. (Informant 3) Det innebär att det finns en hel del aktiviteter som 
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försiggår i det tysta och där dessa personer aldrig behöver vända sig till LC för att få råd och 
hjälp. För dem som haft informella roller för att stödja kollegor har, å den andra sidan, till-
komsten av LC inneburit en betydande avlastning. 
 

Det intressanta tycker jag faktiskt är hur lite jag har fått att göra med det här med Black-
board och distanslearningsteknik efter det att LC har kommit till. (Informant 3) 

 
LC uppfattas inte bara som en stödorganisation: ”Det kan vara så att LC kan fungera som idé-
givare och inspirationskälla också.” (Informant 12) Från en del håll uttrycks emellertid ändå 
en viss tveksamhet hur väl LC har lyckats med att förankra sin verksamhet i organisationen i 
dess helhet. 
 

Vad jag har funderingar på är hur pass LC har slagit igenom ute här på högskolan. Trots 
allt, för att när man tittar på deltagarantalet på Blackboardkurserna så är det inte speciellt 
högt. En del kurser har gått med väldigt få deltagare. Då undrar man egentligen hur 
många som har gått dom här kurserna, som är aktiva. Jag tror att det inte är så förfärligt 
många. /…/ Däremot tror jag att aktiviteten kan vara rätt hög bland dom som kommit dit. 
(Informant 3) 

 
På institutioner som har vana av att sedan tidigare arbeta med distanskurser ser man från en 
del håll inte något större behov av LC. 
 

Jag har inte direkt haft någonting att göra med LC. /…/ i och med att dom är mest för-
knippade med Blackboard och det klarar mina lärare ändå utan LC. Så har dom känt att 
vad är LC till för. Vi har ingen glädje av dom, åt det hållet har det varit. Det har ju att 
göra både med innehåll, men framför allt hur dom når ut, eller inte når ut snarare. (Infor-
mant 19) 

 
En del av förklaringen till att LC haft vissa svårigheter att bli accepterade fullt ut förklaras av 
några informanter bero på den akademiska miljön. En åsikt som framförs är t ex att det hade 
varit en fördel om personalen vid LC hade internrekryterats för att snabbare bli accepterade. 
 

Om man hade rekryterat dom inifrån huset som hade en naturlig ’konnekt’ till universi-
tetsverksamheten. För det tar ju tid innan man kommer in i en universitetsmiljö. (Infor-
mant 1) 

 
Det framstår således som att det finnas en viss misstänksamhet mot t ex personer som inte 
redan har en position i den akademiska världen och att de eventuellt skulle komma och ”tala 
om” hur undervisningen ”bör” bedrivas. 
 

Det är inte så lätt att etablera sig inom en högskola ett universitet, det vet alla, så där tror 
jag att dom har en bit till att gå /…/. (Informant 2) 

 
En viss misstänksamhet mot personer med en IT-bakgrund redovisas också från något håll. 
 

Men sedan kommer det också in många nyanställda unga nyutbildade människor som är 
tekniskt kunniga och inte pedagogiskt kunniga och dom förstår inte riktigt vad man pratar 
om /…/. (Informant 11) 

 
Samtidigt verkar LC inte vara något väl sammansvetsat team. 
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Detta är en projektgrupp präglad av individualister, och där arbetsuppgifterna ibland krä-
ver en god förmåga i att arbeta självständigt, ramarna i arbetet är mycket fria. En av pro-
jektgruppens styrkor är att samtliga medarbetare är mycket uppgiftsorienterade. Detta kan 
skönjas i att olika aspekter av arbetsuppgifternas innehåll är en av de trivselfaktorer som 
värderas högt. /…/. (Wallmon, 2003:20) 

 
Detta bekräftas indirekt genom att våra intervjupersoner namnger personer som de vanligen 
tar kontakt med, dvs de vänder sig till en person mer än till en organisation.  
 
Kanske är det i stället så att förändringar vanligen möter på motstånd i alla typer av organisa-
tioner. 
 

Problemet med en sån här verksamhet är just det att den har svårt att nå ut i den reguljära 
löpande verksamheten, det är ett klassiskt problem, /…/. (Informant 18) 

 
Informanterna är ändå genomgående positivt inställda både till distansstudier och flexibla 
arbetsformer. Många stödjer t ex idén om att ha en central enhet för dessa frågor, men verkar 
ibland anse att det stöd som finns att få inte alltid riktigt svarar upp mot deras behov. 
 

Jag tycker att det är väldigt viktigt med en sådan här funktion som LC. Jag tycker att det 
är absolut nödvändigt. Nu har jag en ganska begränsad bild av det hela och ena sidan 
finns det dom här kurserna som LC ger. Jag tycker att många av kurserna egentligen är 
sådana som jag borde gå på och andra intressanta kurser, men på något sätt tycker jag att 
dom är lite för långt borta från den verksamhet som vi bedriver. (Informant 10) 

 
Sammantaget verkar det som om behovet av service och stöd gentemot lärarna trots allt har en 
begränsad omfattning, men att behovet ändå finns och är klart uttalat. Däremot tycks det fin-
nas ett mera omfattande behov i förhållande till studenterna. Detta talar för behovet av att det 
finns en sådan funktion som den som LC fyller i det här avseendet. Många uppfattar att de i 
hög utsträckning klarar sig på egen hand och att de som är nya med t ex Blackboard får den 
hjälp som de vill ha. Samtidigt förefaller det också finnas ett behov av stöd som inte riktigt 
låter sig artikuleras. ”Brukarna” anar att de tillsammans med LC kanske skulle kunna utveck-
la verksamheten ytterligare, men att formerna för detta ännu inte kunnat utvecklas.  
 
 
Tillgänglighet och organisatoriska problem 
Att vara tillgänglig kan kanske uppfattas på olika sätt av olika aktörer, t ex beroende på tidi-
gare erfarenheter, plats i organisationen etc. För personer som arbetar med kommunikation 
elektronisk är det inte så konstigt att de också huvudsakligen försöker kommunicera via detta 
medium. På det sättet försöker de att informera om den egna verksamheten, samtidigt som de 
också kan ha en hög tillgänglighet. För en del aktörer i organisationen tolkas i stället tillgäng-
lighet framför allt som att finnas närvarande rent fysiskt för att kunna diskutera hur ett upp-
kommet problem kan lösas. Möjligen finns här en skillnad mellan olika generationer som åt-
minstone kan förklara en del av åsiktsskillnaderna. 
 

Man skulle behöva satsa mera på uppsökande verksamhet, att gå ut och inte bara skicka 
ut en massa mail och annan typ av information. (Informant 9) 

 
Någon säger t ex: ”Det har varit ganska svårt att nå dom under övriga tider.” (Informant 7) 
Detta trots att tre personer på dagtid ger support, framför allt till studenter, inte minst gäller 
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detta distansstudenterna. Detta antyder att LC i hög grad uppfattas ha en funktion som ”help-
desk”.  
 
Det ligger också nära till hands att göra tolkningen att LC uppfattas vilja föra ut ett ”bud-
skap”, dvs att förmå organisationen att använda informations- och kommunikationstekniska 
hjälpmedel för att organisera och genomföra kurser. Kanske är man därför i mindre utsträck-
ning öppen för att lyssna på brukarnas behov. Förklaringen till detta kan faktiskt ligga i att 
medarbetarna har en entusiastisk inställning till sin uppgift, dvs de vill driva på utvecklingen i 
en viss riktning. 
 
Ett problem som flera av informanterna tar upp är det s k datakonto som en student måste ha 
för att komma in och använda Blackboard som administreras av Dataavdelningen.  
 

När Blackboard kom och när dom som hade varit tvungna att gå över till Blackboard och 
det strul som var där får man nog lasta IT-enheten också fast LC har fått klä skott för det. 
(Informant 19) 

 
I många fall har det tagit relativt lång tid efter det att en student har påbörjat en kurs innan 
vederbörandes datakonto blir tillgängligt.  
 

Det jag har haft jättemycket problem /…/ på grund av de här datakontona har jag inte fått 
in studenterna i kurserna på hösten … på nätkurser som bygger nästan helt på datateknik 
eller Internet och det kan ha dröjt 4 veckor in på kursen innan de har legat på plattformen 
på grund av det här tjafset. (Informant 11) 

 
Detta skapar ofta stor irritation, både hos lärare och hos studenter. Det leder t ex ibland till att 
lärare i stället använder e-post för att nå kontakt med distansstudenter och därmed försvinner 
samtidigt en av poängerna med att nyttja Blackboard. En av orsakerna till detta problem upp-
fattas, som redan antytts, bero på en oklar arbetsuppdelning mellan LC och IT-enheten. 
 

Nu ska vi skicka in att vi ska ha kurs, sedan ska dom lägga upp den, inte vi själva och det 
tar väldig administration till att få en kurs. Det mest katastrofala /…/ är att man har valt 
en jättedålig teknisk lösning, men det här är inte LC:s fel utan det är dom på Dataavdel-
ningens fel och detta är ett systemproblem eftersom LC skulle ju stå för den pedagogiska 
användningen, men dom har liksom inte makt över många saker på datasidan. (Informant 
11). 

 
Frågan är väl också vilka möjligheter LC har när det gäller att ha inflytande i pedagogiska 
frågor. Det finns skäl att anta detta är ett område som lärare själva vill ha ett stort inflytande 
över. 
 
Överhuvudtaget tycks det uppfattas som att det finns oklarheter vilket ansvar som egentligen 
åvilar LC i förhållande till organisationen i övrigt.  
 

Lite allmänt luddig gränsdragning mellan olika enheter. Vad ansvarar LC för om dom 
överhuvudtaget är ansvariga för någonting, eller om dom har den här samordnande funk-
tionen mellan övriga enheter inom högskolan. Man har nog upplevt också att representan-
ter för LC har varit alltför styrande, t ex rent pedagogiska frågor, har lagt sig i pedagogi-
ken på ett negativt sätt och inte vara stödjande, lite mera pekpinne i stället. (Informant 21) 
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Detta har resulterat i att man på flera institutioner försöker finna sina egna lösningar med att 
också anställa sin egen personal. 
 

”Vi har anställt en person, som är projektanställd, anledningen var väl att det inte funge-
rade så bra med LC och vi har en person fortfarande anställd.” (Informant 21) 

 
Förhållandet är inte unikt. 
 

Vi har haft så pass god ekonomi som man har numera anställt en heltidstekniker på insti-
tutionen och skaffat oss egen service. (Informant 24) 

 
Det finns ändå en viss förståelse för att en del av verksamheten bör handhas av en central 
funktion som samordnar och koordinerar tekniska lösningar. Samtidigt verkar institutionerna 
vilja ha denna funktion nära och också ha kontrollen. 
 

Ska vi betala pengar för det då är det lättare eller bättre att ta det på en person som vi kan 
utnyttja på det sättet som vi får ut mest av, sedan är det möjligt att det behövs någon typ 
av samordnande funktion ändå, men det här att vi är i händerna på någon annan som vi 
inte kan styra riktigt känns väl inte riktigt tillfredsställande. (Informant 20) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns skilda uppfattningar om LC:s tillgänglighet och 
vilka som är de lämpligaste sätten att organisera verksamheten. I vissa avseenden verkar verk-
samheten fungera väl, t ex vad gäller dess funktion som help-desk. Däremot skapar en del av 
de administrativa rutinerna en hel del bekymmer, t ex att snabbt kunna göra Blackboard till-
gänglig för nya studenter. Det verkar också finnas verksamhetsspecifika behov av stöd, som 
LC uppenbarligen har haft svårt att svara upp mot och därmed har några ställen en institu-
tionsbaserad servicefunktion byggts upp parallellt med LC. Huruvida detta är önskvärt eller 
inte kan självfallet diskuteras. Kanske kan det finnas fördelar med att denna service ligger så 
nära verksamheten som möjligt, samtidigt som det kan vara svårt att hela tiden utveckla ny 
kompetens om man tvingas arbeta tämligen isolerat i förhållande till de kolleger som arbetar 
inom samma område. Hur en sådan uppdelning lämpligen kan ske kan förmodligen bara av-
göras genom ett kontinuerligt samtal mellan berörda aktörer. 
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5.2 Samverkan som ett medel för att utveckla distansutbildningen i regio-
nen 
En viktig uppgift för LC har varit att fungera som koordinator, inte bara inom högskolan, utan 
kanske framför allt mot berörda intressenter utanför högskolan. 
 

Vad jag har förstått så är det en enhet för som har många olika arbetsuppgifter /…/ som 
både ska vara en koordinator, ha kontakt med alla institutioner och vara ett stöd i deras 
distansutbildning och också då naturligtvis kontakter utåt, mot både avnämare och mot 
dom lärcentra som finns ute i kommunerna /…/ och att man både har ett pedagogiskt och 
ett IT, alltså ett teknikstöd. (Informant 24) 

 
I mera konkreta termer finns idag en samverkan med NITUS och även med Svenska Distans-
högskolan, som är ett rikstäckande konsortium för att främja intresset för högskolestudier. 
Vidare ingår Högskolan i Gävle som samarbetspart i det nystartade nationella Nätverksuni-
versitetet. Samarbetet omfattar även andra högskolor, främst i Norrland. En central samver-
kanspart är självfallet de lokala studiecentra som finns i regionen, där distansstudenterna kan 
få tillgång till en mötesplats med nödvändiga hjälpmedel och personal som kan ge både admi-
nistrativ och teknisk service.  
 

Jag vet att dom har väldigt mycket samtal utifrån, alltså till blivande studenter /…/ Dom 
har även dom kontakterna /…/ dom är nog också en del av vår marknadsföring på något 
sätt. Folk ringer hit och det finns också studenter från andra högskolor som ringer hit har 
jag sett i vår statistik som inte får hjälp på hemmaplan /.../. (Informant 2) 

 
Även från de lokala utvecklingscentra uppfattas LC som i första hand en teknisk stödfunktion. 
Ett område där LC verkar ha lyckats bra är att fungera som ett ansikte är också utåt mot di-
stansstudenter. 
 

LC kan man ta kontakt med när tekniken inte fungerar. Det är min uppfattning om vad det 
är. (Baumgarten, Odaterad:4) 

 
Generellt sett finns ett intresse också från institutionerna vid Högskolan i Gävle av att finna 
former för att samverka med det omgivande samhället, bl a via flexibelt organiserade utbild-
ningar som bedrivs på distans. 
 

Det jag vet är att vi är väldigt intresserade av och har skrivit fram så att säga i våra ut-
vecklingsplaner att vi ska utveckla ytterligare den här IT-pedagogiken och i det har vi 
också sagt att vi ska ha kontakt med våra samverkanspartner och då är det Lärcentra ute i 
kommunerna och överhuvudtaget med Landstinget. (Informant 24) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att våra informanter tar upp förhållandevis lite av LC:s relatio-
ner till omvärlden, utan det är mest interna aspekter av verksamheten som intresserar. Efter-
som förhållandevis stor andel av studenterna vid Högskolan i Gävle är distansstudenter finns 
det ändå skäl att anta att de flesta av lärarna också i hög grad är intresserade av vad som sker 
utanför högskolan, inte minst vad gäller rekrytering av studenter. Från de lokal lärcentra finns 
en delvis annan bild. 
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Min bild av LC är just att LC är mer en stödjande verksamhet i den interna processen på 
högskolan, vad gäller nyttjande av ’blackboard’, kurser för lärare, för att få en större med-
vetenhet och kunskap om distansutbildningen. Då är LC en stödfunktion. Så därför, om 
man ser det utifrån, är det att bli proffsigare på att använda distanshjälpmedel. Men LC 
har också gjort att vi har fått en ingång kring distansfrågor i högskolan. Annars är den 
rakt in mot institutionerna. Här blir det också en servicefunktion ut mot kommunerna. LC 
har en dubbel roll på det sättet. (Baumgarten, Odaterad:3) 

 
När LC samverkar med olika lärcentra sker detta förmodligen i huvudsak i direkt kontakt med 
dessa. Det framstår därmed som förståligt att intervjupersonerna i det här sammanhanget en-
dast perifert berör LC:s uppgift att utveckla distansutbildningen i regionen. Till saken hör att 
det även genomförts en utvärdering för personalen vid lokala lärcentra vilka har gett sin syn 
på hur de uppfattar LC (se Baumgarten, Odaterad utvärderingsrapport). Resultatet behandlar 
variabler som samarbete, support, utbildningar och service och teknik. Generellt sett verkar 
det t ex som att den samverkan som sker i olika grupper uppfattas fungera bra, men att LC 
framstår som att ha svårt att kunna påverka inåt i Högskolan i Gävle. ”Därmed får inte LC 
heller fullt ut rollen att vara ingången till högskolan.” (Baumgarten, Odaterad, sid. 7). Rap-
porten visar samtidigt på att LC supportfunktion uppfattas fungera bra och att personalen 
genomgående upplevs som serviceinriktad. 
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5.3 Utveckling av metoder och tekniker 
Några av intervjupersonerna tar upp det spänningsmoment som har funnits mellan de aktörer 
som framför allt betonar de informations- och kommunikationstekniska aspekterna och de 
som i första hand framhåller de pedagogiska. Ett konkret uttryck för detta är t ex att det upp-
fattas som att LC inte har lyckats med att utveckla ett fungerande samarbete med Pedagogiska 
institutionen. 
 

Dom har ju misslyckats med att knyta sig till den Pedagogiska institutionen helt och hål-
let /…/ och det vet jag inte riktigt vad det beror på, men där tycker jag i alla fall att det 
finns en stor brist för det blir ju också en skepsis då runt i kring därför att dom inte har 
något stöd där då. (Informant 16) 

 
LC:s styrka i fråga om personalens kompetens uppfattas i första hand röra kunskaper om in-
formations- och kommunikationstekniska frågor och kanske i mindre utsträckning just peda-
gogiska problemställningar. Till detta ställer sig en del aktörer kritiska, även om man på rim-
liga grunder kan anta att det faktiskt i första hand är just de datatekniska problemen som lä-
rarna vill ha hjälp med.  
 

Kritiken var ju att det var den här pedagogiska sidan som fattades. Tekniken ska man lära 
sig, men det finns också någonting mer än själva undervisningssituationen. /…/ Ambitio-
nen har väl ändå varit att få in ett pedagogiskt perspektiv. Jag tycker att det fortfarande är 
vår svaga punkt i LC. (Informant 2) 

 
Det finns samtidigt också de som menar att det inom LC finns ett pedagogiskt kunnande, vil-
ket på ett bra sätt kombineras med de mera informations- och kommunikationstekniska aspek-
terna av att organisera flexibelt lärande. 
 

Det som är den stora fördelen med LC det är ju egentligen att dom har en kombination av 
pedagogik och teknik. Det tycker jag är deras stora tillgång när det gäller just undervis-
ning i den här formen oavsett vilken plattform man pratar om. (Informant 16) 

 
De pedagogiska frågeställningarna kan nog ändå antas vara vad många lärare anser sig ha 
goda kunskaper i och att de därmed inte heller söker hjälp i sådana frågor. Kanske diskuterar 
de med ämneskollegor, men knappast med andra utanför denna krets.  
 

Lärare är av tradition vana att göra saker själv, fixa själv i första hand. I sista hand ska jag 
ta hjälp av någon annan. (Informant 9) 

 
Det har således varit svårt att få genomslag när det gäller den pedagogiska delen av verksam-
heten. Trots det verkar det ändå finnas ett visst intresse av att kunna diskutera mera av bak-
omliggande pedagogiska principer. 
 

LC har ju försökt att gå ut med seminarier och workshops om olika pedagogiska metoder 
eller tillämpningar, t ex portföljmetoden och studiehandledningar som inte alls har med 
tekniken att göra, utan det är ju mera pedagogik. Då är det väldigt konkreta pedagogiska 
tillämpningar, eller metoder man satsar på, men inte kanske de här stora frågorna kring 
pedagogiken där det är mera på slak lina /…/ hur vi jobbar pedagogiskt med distansut-
bildning. (Informant 9) 
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Vi har emellertid redan sett att det varit svårt att rekrytera till dessa kurser. Samtidigt kan det 
naturligtvis ibland vara svårt att avgöra var gränsen mellan pedagogiska och informations- 
och kommunikationstekniska frågor går. 
 

Jag tycker väl allmänt att man borde kunna prata mera pedagogik än man gör, men ofta 
blir det väldigt mycket tekniska saker. (Informant 6) 

 
Många ser dock ett, som det verkar, mer eller mindre självklart samband mellan pedagogiken 
och tekniken. 
 

För mig är innehållet i det jag håller på med det viktiga. Men tekniken är ett medel för att 
uppnå det jag vill uppnå. (Informant 5) 

 
Kanske kan det sägas att den relativa fokuseringen på den informations- och kommunika-
tionstekniska problematiken har gjort att LC i hög grad har uppfattats som en slags ”help-
desk", inte minst när det gäller Blackboard.  
 

De är väldigt ’serviceminded’, tycker jag. Jag har ringt upp och frågat och fått klara be-
sked både på mailen och telefon. (Baumgarten, Odaterad:8) 

 
LC har på det sättet praktiskt taget helt och hållet kunnat avlasta dataavdelningen denna typ 
av uppgifter. 
 

Vi har ju haft den uppdelningen att vi har skött de tekniska sakerna bakom kulisserna och 
dom har skött supporten mot både lärarna och studenter och även då utbildning av lärare 
så för vår del har det ju varit väldigt bra. Vi har ju sluppit i princip allting då. (Informant 
16) 

 
LC verkar således ha haft relativt svårt att nå ut, utanför en grupp intresserade lärare, eller nya 
lärare som tidigare inte arbetat med distansutbildningar. Det kanske inte heller är så att man 
behöver nå andra grupper då dessa förmodligen redan klarar sig bra med att genomföra sina 
kurser på distans. Möjligen skulle detta kunna ha en negativ inverkan på det utvecklingsarbete 
som bör vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Det kan utifrån dessa utgångspunkter dis-
kuteras om det är så att den pedagogiska utvecklingen i första hand bör ligga ute hos de olika 
institutionerna och ämnena och att det är där som utvecklingsarbetet naturligen också bäst 
bedrivs. Det kräver emellertid att det finns både organisatoriska och tidsmässiga förutsätt-
ningar för detta. 
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5.4 Tillämpning av flexibla distansutbildningsformer 
Flexibilitet anses vanligen vara en viktig ingrediens för att bedriva distansutbildning. Flexibi-
liteten avser både valet av metod, omfattning, tidpunkt och hur olika ämnesområden kan 
kombineras. Detta som en följd av att studenter och lärare merparten av tiden är åtskilda i 
rummet och därmed måste kommunikationen upprätthållas på andra sätt och därmed måste de 
nödvändiga förutsättningarna skapas.  
 
I LC projektbeskrivning sker en argumentation för att kunna bedriva flexibel utbildning be-
hövs en samordning av såväl personella som ekonomiska resurser. För att lyckas med detta 
framhålls nödvändigheten av att bygga både vertikala som horisontella nätverk7. Huruvida om 
detta verkligen lyckats eller inte är det svårt att ha någon tydlig uppfattning om, eftersom nät-
verk vanligen är informella och att aktörer inte alltid ens uppfattar att de ingår i ett sådant. 
Däremot är det ingen av de intervjuade som spontant uppger att de ingår i något sådant nät-
verk. 
 

Många har uttryckt att det inte finns ett upparbetat nätverk inom HiG i den utsträckning 
man önskar det. Det är även svårt att komma som ett fristående projekt och försöka få le-
gitimitet i en redan etablerad verksamhet. (Wallmon, 2003:13) 

 
Distansutbildningskurser används som det verkar med tämligen stor grad av variation mellan 
olika institutioner, ämnen och lärare. Det finnas också skillnader mellan olika ämnen som gör 
det lättare eller svårare att bedriva undervisning på distans. Det gäller t ex ämnen med en hög 
grad av laborativa inslag, där det ofta är förknippat med höga kostnader för utrusning, vilket 
den enskilde studenten knappast kan införskaffa på egen hand. Därmed ger det vissa svårighe-
ter att bedriva denna typ av kurser på distans. 
 

När det gäller undervisning och kurser så det jag ser som problemet är .. det är fortfaran-
de dom här tekniska ämnena, som jag står för mycket, det gäller elektronik, maskintek-
nik, GIS, CAD osv som ju är laborativa ämnen där är det trots allt väldigt svårt att få in 
det här distansutbildningarna riktigt. Man kan ju köra teorimoment, men det fordras så 
pass mycket användning av datorer och dyrbar programvara att man måste trots allt ha 
det lokalt förankrat. (Informatör 3) 

 
Det är emellertid inte bara vara ämnesspecifika faktorer som har betydelse för i hur hög grad 
distansutbildningskurser med ett flexibelt lärande tillämpas eller inte. En annan viktig faktor 
verkar vara den enskilde lärarens intresse för dessa frågor. På en del håll inom högskolan be-
driver man kurser på distans oberoende av t ex Blackboard eller LC:s medverkan.  
 

Jag tror att mognaden är väldigt olika. Vi har ju ämnesavdelningar som inte alls jobbar, 
vare sig med distansutbildning eller Blackboard. (Informant 18) 

 
Det verkar samtidigt t ex finnas en grupp lärare som är väldigt aktiva inom området. 
 

Jag har själv gått en hel del [kurser] … jag har deltagit i en workshop, några utbildningar, 
flera av dom tycker jag har varit riktigt bra. (Informant 9) 

                                                           
7 Det är vanligen inte oproblematiskt att särskilja om vi pratar om grupper, formella och informella, eller om 
nätverk, formella och informella. Vad vi därvid kommer fram till är i hög grad en fråga om vilka definitioner 
som vi använder oss av. 
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Samtidigt som det troligen också finns en grupp som är mindre engagerade i distansutbild-
ningsfrågor, alternativt de som sköter sina kurser på egen hand eller i samråd med kollegor. 
 
Det tycks som att det krävs att lärare får möjlighet att pröva på telebild, Blackboard och andra 
informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel innan man vet hur man skall ställa sig 
i dessa frågor. När man väl får pröva öppnar sig vanligen också vägar för att våga gå vidare. 
 

När jag började här var jag faktiskt ganska negativ inställd till det här med telebild och 
tevesystem och allt det här var hemskt och, men nu har det hela förändrats lite, nu tycker 
jag att /…/ jag har kommit att kunna göra vissa bra saker. Jag tycker att det finns potential 
i det hela som man skulle kunna utnyttja med rätt pedagogik och rätt synsätt och rätt or-
ganisation. (Informant 10) 

 
Det verkar emellertid inte bara vara så att några institutioner har skaffat sig egen personal när 
det den informations- och kommunikationstekniska supporten. De verkar också ha egna idéer 
om vilka lösningar som är de bästa. 
 

Det är inte så många på min institution som faktiskt använder just den här teknologin, om 
jag får säga så, eller har någonting med LC över huvud taget att göra. (Informant 7) 

 
Ett nytt sätt att bedriva undervisning, t ex med hjälp av information och kommunikationstek-
nik, kan även i någon utsträckning upplevas som ett hot mot en etablerad yrkesroll. 
 

Distansutbildning är nog någonting som jag från början har varit /…/ lite skeptisk till, 
nästan negativ till, kanske är det så att man känner sig /…/ lite hotad i sin yrkesroll. (In-
formant 12) 

 
Samtidigt kan ny och spännande perspektiv öppna sig. 
 

Jag har börjat få upp ögonen för att distansutbildning kan vara väldigt värdefullt och kan 
bedrivas på väldigt bra sätt och det sätter fokus även där på pedagogiska frågor. När man 
väl har kommit förbi dom här inledande teknikförvirringen så inser man att då handlar det 
om att ha en vettig pedagogisk grundsyn och ha didaktiska insikter för det är det som styr 
om det blir en lyckad utbildning eller inte. (Informant 12) 

 
Sammanfattningsvis måste tillkomsten av LC ses som ett försök att skapa mera enhetliga rikt-
linjer och strategier för att bedriva ett flexibelt lärande, med en tydlig betoning på distansstu-
dier. Trots detta så existerar det en som det förefaller tämligen stor variation hur verksamhe-
ten bedrivs ute på de olika institutionerna. Ett uppenbart problem är att LC till delar saknar 
legitimitet ute i organisationen, detta bör i sin tur rimligen innebära att det försvårar för att 
bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Å den andra sidan verkar det som att LC ändå 
tappert har försökt att förverkliga sina planer och som man kan förvänta sig har man på en del 
områden lyckats tämligen väl och på andra återstår fortfarande landvinningar att göra. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I ett avslutande avsnitt diskuteras några tänkbara slutsatser avseende de faktorer som utvärde-
ringen syftade till att belysa och vilken betydelse detta kan tänkas få för LC:s framtid.  
 
Trots att de finns en del kritik mot LC och den verksamhet som de bedrivit verkar det ändå 
genomgående vara så att flertalet av de aktörerna som kommit till tals i den här utvärderingen 
anser att LC fyller en viktig funktion för att stödja och utveckla distansutbildningen och flex-
ibla undervisningsformer.  
 

En viktig sak är kanske att LC finns i dag. Jag tror att vi har behov av den här funktionen, 
att de här frågorna samlas övergripande till institutionerna, att det finns en sådan resurs att 
tillgå och sedan kanske det tar tid att lära sig att utnyttja den och för den att hitta sin form. 
(Informant 9) 

 
Det verkar också som att verksamheten allt eftersom funnit sina former. ”Det är väl först sista 
halvåret som jag tycker att det har fungerat tillfredställande.” (Informant 18) Koncentrationen 
av resurser verkar ha haft en positiv inverkan, även om det finns delar av verksamheten som 
helst verkar vilja gå sina egna vägar. 
 

Jag tror på den här konstellationen som man har nu, där man verkligen centrerar det här, 
även om jag inte gillar ordet Learning Center. Jag är väldigt trött på själva namnet, man 
kan ha ett svenskt namn på det tycker jag. Det blir ju en annan utveckling när de har 
kommit tillsammans. Förut fanns dom ju spridda på olika ställen. /…/ (Informant 2) 

 
Det framförs också förslag att i framtiden bredda den roll som LC spelat så här långt. 
 

En tänkbar roll för LC i framtiden skulle kunna vara ett mera allmänt pedagogiskt service 
och pådrivande organ för högskolan där man inte bara pratar distansutbildning, där det 
blir en pedagogisk fortbildnings och inspirationsarena. (Informant 11) 

 
För att ge LC en tydlig roll i förhållande till institutionerna måste den få ett tydligt stöd från 
högskolans ledning. 
 

Det ideala tror jag /…/ måste vara /…/ att uttrycka ledningens ambition i det här fallet om 
man säger att vi ska ha mycket distansutbildning och en bra distansutbildning, då måste 
man höja lägstanivån i första hand och det tror jag inte låter sig göras om man inte sätter 
in resurser på det. (Informant 19) 

 
Kanske kan de vägval som behöver göras för LC sammanfattas av följande utsaga: 
 

En central resurs behövs när man ska initiera, när man ännu inte har kommit igång ute på 
institutionerna om verksamheten redan är igång, lever där och funkar där då ska man ta 
bort den centrala … centrala sådana här stödresurser tycker jag man ska vara väldigt 
slimmad där och man ska ha det som projekt, just för att driva på en utveckling sedan ska 
man kunna avveckla dom projekten och kanske köra igång något annat projekt. (Infor-
mant 24) 

 
Vilka beslut som skall fattas vad gäller LC framtid avgörs självfallet av vilken utveckling 
ledningen för Högskolan i Gävle vill främja, vilket samtidigt skapar förutsättningar för den 
roll LC i så fall förväntas spela. Det framstår som att LC under projektperioden byggt upp en 
värdefull kompetens, frågan är hur denna kan tas till vara i organisationen i framtiden. 
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En möjlig konsekvens är att LC i framtiden blir ansvarigt för ”breddverksamheten”, dvs an-
svarar för att det finns en fungerande och funktionell informations- och kommunikationstek-
niska plattform, att bedriva grundläggande kurser inomområdet. Att LC därtill fungerar som 
en s k ”help-desk”, dvs att kontinuerligt kunna ge både studenter och lärare kontinuerlig hjälp. 
Därmed skulle den pedagogiska utvecklingen av kurserna ligga hos institutionerna och de 
olika ämnena och att LC i det sammanhanget kan ses som en intressant och kompetent sam-
talspartner. Detta verkar också vara den riktning som verksamheten utvecklats på så här långt. 
 
LC:s verksamhet har hittills betraktats som en fri nyttighet. För framtiden finns en uppenbar 
risk att om LC uppfattas ta resurserna i anspråk som i stället kunna ha kunnat komma institu-
tionerna till del så kommer detta att leda till en minskad legitimitet för LC. Det finns en klar 
medvetenhet om detta även hos LC:s personal. 
 

Projektet är illa förankrat. Kraven på oss är splittrade. Vi försöker sälja in oss. Linjeorga-
nisationen är beställare därför att detta är att ’sälja in oss’ även deras roll inte bara vår. Vi 
får besök från andra lärosäten, och vi har jättebra rennomé hos dem. Men inte internt. 
(Wallmon, 2003:18) 

 
Vi har därvid uppfattat det så att det ändå finns en acceptans för en central funktion för dessa 
frågor, men att det måste finnas en funktionsuppdelning mellan LC och institutioner-
na/ämnena. Det betyder att LC som central funktion även bör kunna finnas fortsättningsvis, 
dock troligen i en något mindre dimension än den nuvarande organisationen. Hur stor vågar vi 
emellertid inte ha någon uppfattning om, utan detta måste i så fall bli en fråga för övervägan-
den hos de för verksamheten ansvariga. 
 
Avslutningsvis vill vi säga att vi har från några olika infallsvinklar och med hjälp av våra in-
tervjupersoners utsagor försökt att konstruera en bild av hur LC uppfattas ha fungerat av olika 
aktörer inom Högskolan i Gävle. Bilden är, som man kan förvänta sig, delvis motsägelsefull, 
dvs det finns en rad olika uppfattningar om vad som fungera bra respektive dåligt. Detta är t 
ex vad Senge kallat dynamisk komplexitet. (Senge, 1995). Detta är vad som generellt före-
kommer i alla typer av organisationer. Vad som däremot skiljer mellan olika organisationer är 
deras förmåga att hantera de problem som regelmässigt uppstår. Utvärderingen har därvid 
kristalliserats ut några områden som är just problematiska och där det är nödvändigt att finna 
en lösning. Vi har uppfattat vår uppgift som att försöka att identifiera för organisationen cen-
trala problem, medan vi menar att det är organisationens aktörer som har uppgiften att ta 
ställning i vilken mån dessa problem faktiskt existerar eller inte, vad de kan tänkas bero på 
och vad som i så fall behöver göras för att eliminera, eller eventuellt balansera dessa. Vi öns-
kar de ansvarig lycka till med denna uppgift och hoppas att denna utvärdering kan fylla en 
funktion av att ha identifierat för verksamheten centrala problemområden. 
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Bilaga 1 
 
”LC skall vara den drivande motorn inom projektets tre områden, samverkan, utveckling och 
utökning av användningen av flexiblare utbildningsformer. Målen för resp område beskrivs 
nedan. 
 
Samverkan 
Projektets mål inom detta område är att LC tillsamman med institutionerna och studiecentra 
ska; 

 Utveckla befintliga fysiska nätverk och skapa nya kring distansutbildning/flexibelt lä-
rande 

 Utveckla enkla och effektiva rutiner för informationsutbyte mellan lärare och studie-
centra 

 Ta fram former för en samordning av kursadministration, kurs- och programutvärde-
ring samt statistisk uppföljning mellan institutionerna på Högskolan i Gävle och stu-
diecentra i regionen 

 Utveckla, förbättra och förenkla informationen om distansutbildningen i regionen 
 Starta upp och driva ”distansteknisk support” för lärare, studiecentra och studenter, 

testa verksamheten och utvärdera 
 
Utveckling 
Projektets mål inom detta område är att LC tillsammans med institutioner och studiecentra 
ska; 

 Driva utvecklingsarbete av nya flexiblare former av utbildning på distans med läran-
deprocessen i fokus 

 Minska avståndet mellan pedagogik och teknik 
 Pröva och utvärdera nya och utvecklade tekniska hjälpmedel samt sprida kunskap om 

detta 
 Tillsammans med lärare, i produktionsteam, utveckla flexiblare kurser där olika 

nyskapande metoder prövas 
 Tillsammans med bibliotekets ordinarie personal utveckla bibliotekets tillgänglighet 

för distansstudier genom att: 
1) Genomföra en kartläggning av hur biblioteksfrågor hanteras på de olika studie-

centra och vilka resurser som finns 
2) Bygga upp ett kontaktnät för personer vid biblioteket och studiecentra i regionen 

som arbetar med distansstudenternas informationsförsörjning 
3) Vidareutveckla tillgången till databaser för distansstudenter 
4) Ta fram enkla, lättillgängliga former för information till studiecentra och biblio-

tek. Vad saknas idag? Vad kan förbättras? 
5) Vidareutveckla bibliotekets websidor för distansstudier. Även skapa länkar från 

kurser som läggs upp i utbildningsplattformar till bibliotekets hemsida 
 Förmedla magistrand sin ska jobba med utvecklings-/utredningsarbete mot studiecent-

ra inom flexibel utbildning 
 Bevaka forskning inom flexibel utbildning 
 Skapa utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer i regionen, t ex näringsliv 

 
Öka användningen av nya flexibla utbildningsformer 
Projektets mål inom detta område är att LC tillsammans med institutioner och studiecentra 
ska; 
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 Utveckla en utbildning för aktuella och blivande distanslärare i metodik och använd-
ning av tekniska hjälpmedel i det flexibla lärandet 

 Ge individuell handledning åt lärare så att de kan komma igång och arbeta självstän-
digt med användning av olika tekniska verktyg t ex utbildningsplattform och telebild 

 Utveckla en utbildning för handledare på studiecentra 
 Anordna korta seminarier för att sprida erfarenheter, väcka intresse och skapa dialog 

kring utvecklingen av det flexibla lärandets metodik 
 Ta fram en handbok och erfarenhetssamlig om metodiken och användningen av tek-

niska hjälpmedel i det flexibla lärandet 
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Bilaga 2 
Vi behöver Dina synpunkter!  

Projektet Learning Center är nu inne på sista året och verksamheten ska därefter integreras 
med högskolans ordinarie verksamhet, i någon form. För att den nya, ordinarie, verksamheten 
ska bli så bra som möjligt behöver vi få en bild av hur Learning Centers verksamhet används 
och uppfattas idag. Vi ska därför göra en utvärdering av vad lärare på högskolan tycker som 
vi sedan ska använda som en del av beslutsunderlaget för den framtida verksamheten. 

För att få fram detta beslutsunderlag behöver vi Dina synpunkter och ber Dig därför vara med 
på en intervju. Vi hoppas att även Du som inte deltagit i Learning Centers verksamhet men 
ändå har synpunkter på verksamheten eller hur den har organiserats kan vara med på en inter-
vju. 

Utvärderingen ska göras av Mats Lundgren och Janne Svärdhagen från Högskolan Dalarna. 
De kommer att genomföra intervjuerna i fokusgrupper med 4-6 lärare i varje. Vi ber Dig an-
mäla Dig till ett av följande åtta tillfällen per mail till Janne Svärdhagen, jsv@du.se, eller te-
lefon 023-77 81 38. 

Fredagen den 23 maj       Onsdagen den 28 maj 

1) 9.00 - 10.00         5) 9.00 - 10.00  

2) 10.30 - 11.30         6) 10.30 - 11.30   

3) 13.00 - 14.00         7) 13.00 - 14.00  

4) 14.30 - 15.30         8) 14.30 -15.30  

Alla medverkande bjuds på kaffe/te/läsk eller öl och smörgås. 

Plats för samtliga intervjuer är på HiG i Learning Centers lokal, 51:227. 

Vi förväntar oss att alla som har möjlighet tar tillfället i akt och ger sina synpunkter! 

 

Med vänliga hälsningar 

Karl-Erik Westergren   Bengt Schüllerqvist     Lars Hjärne  

Utbildningschef     Chef för lärarutbildningen  Representant för prefekterna  
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