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Inledning och sammanfattningar 
 
A. Bakgrund till projektet 
 
Hösten 2007 kom ett rektorsbeslut om att UmU:s studiemiljöer i Örnsköldsvik och Skellefteå 
skulle benämnas ”campus” p g a storleken och kontinuiteten på UmU:s verksamhet på dessa 
orter. Senare sattes också en målsättning upp att fördubbla verksamheten. Inga extra medel 
avsattes dock, och decentraliserad utbildning ökade 2008-2010 inte som tidigare trots 
sökandeintresse – t ex i Skellefteå har UmU:s verksamhet och marknadsandel minskat, t ex 
genom att nya decentraliserade utbildningar inte kommer till när söktrycket och 
arbetsbelastningen är hög i Umeå. 
 
Ungefär samtidigt hade distribuerad utbildning till lärcentra passerat en första ganska 
framgångsrik period då nya utbildningar kunnat utvecklas med hjälp av strukturfondsmedel 
och hela grupper ofta kunde rekryteras till mindre orter, i alla fall till en enda första omgång 
som inom sitt utbildningsområde ibland riskerade att överfylla en lokal arbetsmarknads 
behov. Nu gick inte längre strukturfondsmedel att använda för dessa ändamål och de mindre 
grupper man skulle kunna rekrytera blev ofta för små för lönsamhet. Samtidigt upplevdes 
behovet av utbildning vara uppdelat på många områden och småskaliga lösningar behövas. 
 
I ”Utbildnings- och forskningsstrategier vid Umeå Universitet avseende perioden 2009-2012” 
står att läsa:1 
 

•  ”Universitetets utbildningar ska ha ett tydligt vetenskapligt perspektiv och bedrivas på 
en hög pedagogisk nivå, och vår position på den internationella utbildningsarenan ska 
befästas och utvecklas samtidigt som vi tar ett tydligt regionalt ansvar.”  

 
• ”Behovet av flexibla utbildningar ökar kraftigt. Umeå universitet kommer därför att 

göra en satsning för att skapa ett högkvalitativt universitetsgemensamt utbud av kurser 
och program baserade på s.k. blended learning. Detta innebär nya arbetssätt, verktyg 
och metoder för att organisera, distribuera och visualisera lärande och kunskap. Det 
långsiktiga målet är att alla kurser vid Umeå universitet utnyttjar informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) på ett för ändamålet relevant och kvalitetshöjande sätt.” 

 
Dessa målsättningar ledde så småningom till bl a en studieresa till University of Central 
Florida med representanter för alla fakulteter, universitetsledning, UPC och studenterna.  
Undertecknad, Anders Norberg, utvecklingschef på Campus Skellefteå, hade ombetts hitta ett 
intressant universitet för studiebesök och organisera besöket. Det passade då bra, när 
konferensen ”Emerging Pieces in the Education Puzzle” hade haft besök av professor Charles 
Dziuban året före. UCF har gjort sig kända för att ha utvecklat först online learning och sedan 
blended learning. Bakgrunden är en så snabb expansion av studentantalet att studenterna inte 
längre rymdes på campus, samt insikten att många av universitetets distansstudenter också var 
campusstudenter. En forskningsgrupp ledd av professor Dziuban har dessutom följt resultaten 
mycket noga och har sannolikt det i världen idag rikaste och mest utforskade materialet för 
jämförelse mellan olika moderna distributionsformer för utbildning. Sammanlagt har man ca 
1,3 miljoner standardiserade enkätunderlag med alla bakgrundsdata, vilket har använts för att 
studera problem och möjligheter med olika distributionsformer. Slutsatserna är ofta 
                                                 
1 http://www.umu.se/digitalAssets/25/25267_utbildnings-forskningsstrategier-2009-2012.pdf, inhämtad 2010-10-31 
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intressanta och ibland oväntade.2 Generellt har blended learning goda resultat, om än inte 
dramatiskt annorlunda än andra distributionsformer. Resultaten är också lite olika för olika 
åldersgrupper, etc. Ungdomsstudenter har visat sig vara i hög grad ambivalenta i sina 
omdömen, men sätta flexibilitet och bekvämlighet i studierna högt i praktiken. ”Vanlig” 
campusutbildning utan IKT-stöd har under tiden helt försvunnit och finns inte längre som 
referensobjekt. Strategierna har varit framgångsrika – UCF är nu USA:s 2:a i storlek gällande 
antalet studenter.  
 
Det mycket lyckade besöket på UCF ledde ganska snart vidare till det s k ”Flexprojektet” 
(”Flexibel utbildning vid Umeå Universitet”), finansiering för aktörer inom UmU som hade 
specifika idéer och ville förändra sin undervisning med hjälp av IKT. Projektet innehöll också 
vissa infrastrukturmedel för utrustning i gemensamma bokningsbara föreläsningssalar och 
grupprum. Medel till projektet togs bl a från s k DEC-medel. Projektet var inte inriktat på 
utbildningsdistribution i sig, utan främst på IKT för kvalitet i utbildning, vilket i och för sig 
fick medföra möjlighet till utbildningsdistribution.  
 
Hösten 2008 utannonserades så en projektanställning att som en rådgivnings- och 
handläggarfunktion till prorektor tränga längre in i möjligheterna med s k ”blended learning” 
för UmU arbete med decentraliserad, distans- och flexibel utbildning. Jag sökte och fick detta 
uppdrag och tog tjänstledigt från Skellefteå kommun, där jag hade arbetat sedan 1998 som 
kontaktperson gentemot UmU och Ltu gällande nya utbildningar vid Campus Skellefteå. 
Detta tänktes också som en funktion i anslutning till DEC-gruppen, vars arbetsformer och 
strategier låg i stöpsleven. Anställningen infogades sedermera i projektet 
”Omvärldsbevakning utbildning”, som är slut 31 oktober 21010.  Projektet hade även andra 
uppgifter som att tillhandahålla 25% arbetstid till Flexprojektet och att arbeta med vissa 
samarbetsfrågor med andra universitet samt med att implementera omvärldsbevaknings-
metodik på utbildningsområdet. Detta finns kort rapporterat i den formella rapporteringen. 
Denna rapport gäller huvuduppdraget i projektet som är av strategiutredande karaktär kring 
framtiden för UmU:s utbildning utanför Umeå.  
 
Uppläggning av rapporten: Jag har under projektet utvecklat ett antal med varandra 
sammanhängande analyser, tankar och förslag till för Umeå universitet av strategisk karaktär 
inför framtiden, vad gäller undervisningsformer och tillgänglighet som verktyg i regional 
utveckling. Dessa förslag finns också i en form som föreslagits till DEC-gruppen som ny 
strategi för decentraliserad och flexibel utbildning, men detta är inte beslutat och antaget vid 
byte av universitetsledning sommaren 2010 och DEC-gruppen har ombildats, motsvarande 
finns närmast i den s k utbildningsstrategiska gruppen. En insikt är också att det kanske inte är 
optimalt med en separat strategi för decentraliserad och flexibel utbildning i relation till annan 
utbildning. 
 
Detta handlar om UmU och dess utbildning inför framtiden och är därför givetvis oprecist på 
flera sätt. Det gäller dels ett antal stora globala trender som kan tillväxa – eller ta en annan 
väg, eller avta. De handlar också om hur dessa påverkar varandra, och hur de kan kombineras 
i olika strävanden av olika aktörer. Framtiden handlar givetvis också om vad vi själva vill.  
 
Först framställs förslagen mycket koncentrerade i sammanfattningen för att vara lättare att 
läsa och diskutera. En mycket koncentrerad form finns i en ensidig version, sedan följer 

                                                 
2 Se http://rite.ucf.edu 
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samma sak lite mera utvecklat men fortfarande kort varefter kommer några kapitel där olika 
delar av problematiken fördjupas del för del.  
 
Jag har medvetet valt ett personligt och spekulativt perspektiv för att inte låtsas besitta 
någon typ av objektivt vetande inför framtiden eller vara kapabel att göra någon opartisk 
observation av trender och tendenser.  Detta är alltså en slags inlaga från någon som 
samarbetat länge med universitetet för att etablera dess utbildning även utanför Umeå. Jag 
tror mitt perspektiv kan vara värdefullt i den uttalade formen.  
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B. Sammanfattning i miniformat  
av överväganden ur projektet ”Omvärldsbevakning på utbildningsområdet”: 
 
”Blended learning”, eller integrering av IKT-verktyg och –funktioner i all utbildning, medför 
stora möjligheter till kvalitets- och effektivitetsförbättringar. Den för då, mer eller mindre 
automatiskt, även med sig ökad flexibilitet i utbildningen för alla deltagande parter – en 
egenskap som kan användas för att förenkla och effektivisera UmU:s utbildningsutbud. På så 
sätt kan också den s k järntriangeln i utbildning möjligen brytas eller i alla fall bearbetas: 
kvalitet går att kombinera med effektivitet och god tillgänglighet, tidigare har man bara 
kunnat bestämma två hörn i triangeln.  
 
Detta möjliggör en omvänd strategi mot en tidigare, kanske inte ens uttalad, som använt IKT 
främst för att förflytta projektbetonad utbildning till otraditionella studenter utanför 
huvudcampus, medan utbildning på campus fortsatt i traditionella former, med mindre IKT-
modifieringar. För den enskilda läraren har undervisning på campus resp IKT-stödd 
undervisning varit mycket skilda utmaningar, och delvis fått skilda utövare. De borde nu 
kunna förenas i samma större synsätt och metodik, och IKT kan implementeras genom 
belönande steg-för-steg-strategier istället för att kontrastera emot den undervisningsform 
lärarna känner att de behärskar. Allt detta utgör egentligen en slags tids- och process-
orientering av utbildning, från att tidigare ofta varit mera plats- och förmedlingsbetonad. 
 
Universitetet har med ökad ”blended learning” också möjlighet att nedbringa antalet 
distributionsformer för utbildning från nuvarande fyra till två, och att samla studenter med 
olika villkor gällande tid och rum i samma studiegrupper, s k kombinerade studiegrupper, 
en utveckling som redan tydligt påbörjats på UmU. Detta medverkar också till att lösa upp en 
del logistiska utmaningar som blivit allt allvarligare i nuvarande utbildning utanför Umeå: 
kraven att rekrytera separata och lönsamma grupper per distributionsform, att kunna anpassa 
till lokal arbetsmarknad och skapa kontinuitet och bredd i utbudet – och allt detta samtidigt. I 
samband med detta borde UmU:s relation till studiemiljöerna utanför huvudcampus; två nya 
campus och en mängd lärcentra inom och utanför kommunalförbund, definieras och målsättas 
tydligare och rollfördelningar med samarbetspartners fastställas, t ex i en typ av franchising-
avtal. 
 
Dessa möjligheter sammantaget kan rätt nyttjade innebära en stor konkurrensfördel för UmU, 
eller om man så vill utgöra en hoppfull överlevnadsmekanism, särskilt inför perioden 2012-
2021 med en nedgång av unga traditionella studentgrupper med uppåt 40%.  
 
Utbildningsnivåerna i norra Sverige, med tydligt undantag bara av Umeå, är ofta 
anmärkningsvärt låga och bådar inte gott inför framtida konkurrenskraft i norr – och då inte 
heller för universitetet i sin regionala miljö på lång sikt.  En satsning på att då nå fler 
otraditionella regionala studenter i samverkan med aktörer i regionen, och då inbegripa en 
synkron regional dialog om framtidens arbetsmarknad, kunde vara en ömsesidigt mycket 
gynnsam situation för både universitetet och regionen under perioden 2012-2017.  
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C. Sammanfattning med korta bakgrunder 
 
Projekt och normalitet 
UmU:s decentraliserade och flexibla utbildning har med hjälp av IKT genomgått stora 
förändringar och volymökningar, men jämfört med campusutbildning, som i många fall inte 
berörts av IKT som undervisningsverktyg förrän nyligen, kännetecknas den på många sätt av 
att vara en projektkultur, till skillnad från normaliteten i campusutbildning. Den har ofta 
riktats till otraditionella studenter på otraditionella platser, ibland av särskilda lärare, med 
särskilt utvecklade kurser och med extra tillskott av resurser.  
 
IKT håller på att övergå från att vara ett transportverktyg för viss utbildning, till att vara 
kvalitetsutvecklingsverktyg för all utbildning. Det intressanta är att nästan all implementering 
av IKT i undervisningen, också medför ökad flexibilitet för studenter och lärare. Detta märks 
nu ganska tydligt på det nu ökande antal utbildningslösningar som kan hantera ”kombinerade 
undervisningsgrupper” på olika orter.  
 
Umu har långsiktigt kraftigt ökande andel flexibel utbildning, och f n även ökande 
campusutbildning pga stora ungdomskullar och lågkonjunktur. Från 2012 då 
ungdomskullarna sjunker kraftigt (för att börja plana ut efter 2018 - men inte öka igen förrän 
2021) är risken för en tydlig minskning av studenter på campus överhängande. Situationen är 
likadan i hela riket och för alla lärosäten. Studieavgifter för studenter från tredje land kommer 
inte att underlätta ökad rekrytering därifrån. Den nya källa till studenter som UmU har, är 
otraditionella studentgrupper i norra Sverige, där också utbildningsnivån generellt sett är låg, 
samt studenter i specialiserad och mycket flexibel fortbildning – men då krävs av studenterna 
studievana och motivation för att avhoppen inte ska bli för stora.  
 
Den decentraliserade utbildningen, som främst sker på Umu:s två nya regionala campus i 
Skellefteå och Örnsköldsvik, har f n hamnat i återvändsgränd. Den riksrekryterande delen är 
mycket svag eller obefintlig pga utbildningsutbudets karaktär, och rekryteringen i närregionen 
kring dessa campus har ofta inte underlag för kontinuerlig utbildning i de gruppstorlekar som 
behövs för lönsamhet då samma utbildning ofta också finns i Umeå. Och när studenterna 
utexaminerats, så finns inte jobben i närregionen vilket lätt skapar ny utflyttning eller lokal 
akademiker-arbetslöshet som inte uppmuntrar potentiella nya otraditionella studenter. 
Dessutom finns det när all utbildning blir mera flexibel genom mera IKT-användning inte skäl 
att kräva mera traditionella former just i den decentraliserade utbildningen. 
 
Kommunala lärcentra runt omkring i Norrland har en liknande situation: Man har tidigare, 
delvis pga latenta behov och nyhetsvärde när utbildning finns tillgänglig på hemorten, kunnat 
samla ihop tillräckliga grupper i t ex lärar- och ingenjörsutbildning, men bara till enstaka 
utbildningsomgångar. Att handskas kontinuerligt med de varierande behov av utbildning i 
mindre volymer som finns, saknar universiteten i hög grad verktyg till. De kommuner det 
gäller har extra svårt att t ex attrahera återvändare från utbildning, och måste därför hoppas på 
sina otraditionella potentiella studentgrupper för att fylla behoven. Helt flexibel utbildning 
(asynkron webbaserad) fungerar ofta inte så bra pga bristande studievana, och lärcentra är 
avsedda som mötesplatser för studiegrupper och en symbol för kunskapsekonomin i 
lokalsamhället. Lärcentrats lokala synlighet som ett fönster till universitetsvärlden är viktig. 
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Förslag till moderniserad kategorisering av UmU:s utbildningsdistribution  
F n erbjuder UmU utbildning i följande fyra distributionsformer: Campusutbildning, 
decentraliserad utbildning (vanligen i Örnsköldsvik eller Skellefteå, tillresande lärare), 
utbildning på distans med samlingsort (vanligen på lärcentra, ofta videokonferensbaserat men 
ibland med vanliga möten) samt utbildning med Internet som utbildningsort (vanligen inga 
tider, inga platser, bara start och deadline).  Dessa former är i verkligheten svåra att nu skilja 
åt, såväl för utbildningssökande som studenter och universitetets personal. Vissa 
distansutbildningar kan ha minst lika många samlingar som campusutbildningar, 
decentraliserad utbildning blir alltmer teknikstödd, och viss campusutbildning är så utvecklad 
att den klarar såväl campusgrupper som grupper och individer på andra orter.  
 
Ett vanligt slag av grövre kategorisering är att UmU:s utbildning är ”campusutbildning” eller  
”distansutbildning”. Decentraliserad utbildning ligger då lite mitt emellan och förklaras ibland 
som ”på-platsen-utbildning”, den är inte i Umeå, men annars vanlig ”face-to-face-utbildning”. 
En annan förekommande kategorisering är face-to-face (i klassrum) eller online (då avses ofta 
allt teknikstött, från videokonferenssända föreläsningar till asynkron webbutbildning). 
Begreppet ”blended learning” förekommer allt oftare, och avser för många en blandning av 
klassrumsbaserad utbildning och teknikstödd distansutbildning. Halvdistans? Svaret är både ja 
och nej, beroende på perspektiv, vilket behandlas längre fram. 
 
De utbildningsformer som förekommer och de konvergerande varianter som alltmer formas, 
borde kunna överblickas lättare med en ny kategorisering som bygger mera på tids- och 
processperspektiv än på platsbaserade perspektiv: 
 

1) Asynkron utbildning, dvs. utbildning som inte kräver att studenten observerar 
särskilda tider och särskilda platser. Denna utbildning är nu vanligen 
lärplattformsbaserad och tydligt släkt med tidigare korrespondenskurser, etc. 
Asynkron utbildning kräver mycket motivation och studievana av studenten, och den 
sociala dimensionen i utbildningen kan vara svår att utveckla, i alla fall så mycket att 
studenten stöds av grupptillhörigheten genom studiesvårigheter. Risken för 
uppskjutande av studiearbete tills det är för sent är vanlig. Samtidigt är denna typ av 
utbildning oerhört flexibel för alla inblandade, och troligen extra lämpad för de 
undervisningsspecialiteter som UmU har nationellt och internationellt, samt för 
fortbildning på arbetsplatser. För läraren innebär denna typ av kurs vanligen 
omfattande arbete före kursen börjar, men ofta mindre under kursens gång om den är 
välkonstruerad. En risk för läraren är också stor arbetsbörda om de hjälpsamma sociala 
gruppfunktionerna inte kan fås att fungera – och varje student interagerar direkt med 
läraren (som i korrespondensundervisning). 

 
2) Blandade utbildningsformer (allt annat), i betydelsen IKT-stödd utbildning med 

växling mellan synkrona (samtidiga) och asynkrona (icke-samtidiga) moment för 
deltagarna. Detta gäller allt från en campusbaserad föreläsnings- och laborationstung 
kurs, till en ”distanskurs” med videokonferensmöten i Åsele till webbaserad kurs med 
möten via e-mötesverktyg (t ex Adobe Connect). Vid sidan om det asynkrona arbetet 
för studenterna (som alltid funnits, t ex inläsning av kurslitteratur, lösning av uppgifter 
individuellt och i grupp, etc – och som nu ofta sker med digitala verktyg) har denna 
typ av kurser också regelbundna synkrona möten för introduktion och orientering, 
avstämning av att alla hänger med, genomgång av svåra moment, informellt 
meddelande av prioriteringar, deadline för delarbeten inom kursen, frågor- och svar-
sessions, interaktiv problemlösning, etc. Vi talar alltså om en tydligare handledd kurs 
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mellan lärare och ett kollektiv studenter, där läraren har lättare att hjälpa till med 
arbetsfördelningen över tid och också har fler verktyg att få sociala funktioner att 
fungera bra. Denna form är sannolikt lämpad som huvudverktyget för UmU:s 
campusutbildning och regionala utbildning.  

 
 
Förslag till strategisk inriktning för decentraliserad och flexibel utbildning:  
Utvecklingsinriktningen mot mera IKT i all utbildning går knappast att ignorera. Snöbollen är 
i rullning och för stor att stoppa. IKT-stöd i utbildning innebär dock inte att man gör all 
utbildning till distansutbildning, utan sker främst av kvalitets- och effektivitetsskäl.  
 
När denna utveckling sker på bred front över hela universitetet och med drivkrafter inifrån 
fakulteter och institutioner, istället för av t ex politiska drivkrafter via universitetsledning eller 
av tillfälliga nödtvång av överlevnadskaraktär för en institution att rekrytera studenter på 
andra orter, så vinns också mycket för flexibilitet och tillgänglighet till utbildning på större 
områden och under andra tidsförhållande (t ex studenter som arbetar dagtid).   
 
Detta innebär t ex 
 

� att projektkulturen kring utbildning utanför Campus Umeå kan smälta samman med 
den normala utbildningskulturen 

 
� att flexibiliteten i en kurs kan vara varierbar efter behov från en termin till en annan – 

särskilda kurser för distribution måste inte utvecklas. En bra kurs är också så flexibel 
den rimligen kan vara. 

 
� att tydligheten i framtidstänkandet kan öka – ett rådande klassrumsparadigm kan 

modifieras istället för att överges gällande blandade utbildningsformer och att att helt 
asynkron utbildning kan utvecklas separat, för global spridning och för fortbildning i 
första hand – i den takt det behövs och är intressant. 

 
� att flexibel utbildning inte behöver upplevas som något helt annat eller nytt för den 

gode läraren – han leder sina studenter genom kursen som förr, men med växlande 
mängd IKT-stöd beroende på kursens innehåll och art, studenternas belägenhet och 
eget intresse och situation. 

 
� att Umu har verktyg att skalbart samla alla de studenter man kan få tag i regionalt, när 

det behövs för att fylla en kurs, t ex inför dem ca 40%-iga nedgången i 
ungdomskullarna, och kunna ta hand om dem i ekonomiskt möjliga konstellationer.  

 
� att flexibiliteten i en kurs bestäms främst av antal synkrona möten (tider att passa – via 

teknik eller fysiskt) och t ex koncentrationsperioder för laborationer, etc. 
 

� att begrepp som ”distans” och ”decentraliserad” tonas ut och bort. Studenten är alltid 
här och nu när han lär sig något. Campusmiljön kan vi på alla sätt slå vakt om och 
utveckla med särskild betoning på ungdomsstudenter – men vi vill också ha ett 
livslångt utbildarförhållande till dem. Vi måste i högre grad kunna nå studentgrupper 
som inte kommer till campus. Och människor som kan träffas och samarbeta, gör det.  
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� att ”kombinerade undervisningsgrupper” blir möjliga – huvudgrupp av ungdomar på 
campus, satellitgrupp i Lycksele och några individer som läser på sin arbetsplats – det 
är tillräckligt om de tillsammans är t ex 30 studenter, och små regionala grupper har 
inte längre separata stora kostnader. 

 
� att vissa logistiska knutar kan upplösas, t ex kravet på tillräckligt stora 

undervisningsgrupper för att starta en separat studiegrupp på en samlingsort. Kan vi 
använda IKT-stödda kombinerade undervisningsgrupper, som också nu växer fram, så 
breddas det regionala utbudet ordentligt och vi kan ta tillvara i stort sett alla 
utbildningsintresserade som kan anpassa sig efter de nu ganska flexibla villkoren. 

 
� att lokala visioner om att en förläggning av en utbildning till orten innebär 

befolkningsökning genom ”regementeseffekten”, kan omriktas till samverkan i 
rekrytering till ett brett utbud på universitetet och till höjning av den egna 
utbildningsnivån och kompetensförsörjningen inom kommunen. Det mesta går att 
ordna – bara det finns studenter, även i små grupper.  

 
� att behovet av partnerskap med kommunala lärcentra, personalavdelningar på företag, 

etc, ökar – allt för att tillhandahålla god studentservice lokalt. Utrymmet för mentorer 
och lokalt studie- eller ämnesstöd kan öka men behöver då definieras.  

 
� att bredden på utbildningsutbudet kan öka kraftigt över hela norra Sverige (och 

lärcentra o multiuniversitetscampus i liknande tidszoner).  
 

� att utbildning som erbjuds på en ovanlig studieort inte därmed får lägre 
antagningskrav / poäng än motsvarande på campus (eftersom de är delar av samma 
grupp och antagning). 

 
� att campusen i Skellefteå och Örnsköldsvik kan få betydligt större regionalt 

utbildningsutbud att erbjuda, även om det inte går att rekrytera 30 studenter till varje. 
Dessa campus kan också fungera som regionala servicenoder för studenter på lärcentra 
och företag vad gäller bibliotek, studentservice, vissa laborationsresurser, etc. Det 
löser dock inte dessa campus brist på nationellt rekryterande utbildning med anknutna 
forskningsinriktningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett bredare utrednings- och idédokument kring blended learning, tids- och rumsaspekter i 
kurser och kombinerade utbildningsgrupper: http://www.edueye.se/Tidoblrev16.pdf  
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1. Några generella mekanismer i framtidens undervisning 
 
1.1  Forskningens koncentration och forskningsanknytning  
 
I en global akademisk konkurrens om uppmärksamhet, medel, publiceringar och citeringar etc 
så väljer universitet och högskolor att koncentrera sina forskningsresurser alltmera till ett fåtal 
områden där man hoppas kunna konkurrera internationellt. Det är inte så mycket värt som 
tidigare att vara bäst i en region på ett forskningsområde. I begreppet universitet har aldrig 
legat anspråket att ”man kan allt”, även om den tolkningen nog inte är sällsynt utanför 
universitetet. Däremot har ett kriterium för ett fullvärdigt universitet varit kombination av 
bredd och kvalitet. Men nu koncentrerar man sig på allt färre och djupare områden och frågan 
är vad som händer med bredden, som har betydelse för det egna utbildningsutbudet.  
 
Koncentrationen av forskningen innebär att den akademiska personalens verksamhetsområden 
och därmed kompetenser blir mera koncentrerade. Och om forskningsanknytning är viktig för 
utbildningens kvalitet, så inses lätt att växande problem ligger framför oss, särskilt när det 
gäller att komponera ihop de delar som rimligen behövs i ett utbildningsprogram som 
förbereder för arbetslivet.  
 
Naturligtvis kan vi försöka undvika problemet och säga att det är generella generiska 
kompetenser vi avser när vi talar om forskningsanknytning och att en specialiserad forskare 
mycket väl kan undervisa på grundnivå ganska långt från sin specialisering. Denna strategi 
torde dock inte vara så elastisk som helst, särskilt som även t ex grundläggande 
begreppskunskap inom ett ämne rör på sig hela tiden, och nätet är fullt av experter på 
vadsomhelst som är lätta att hitta, så konkurrensen om att framstå som ”expert” i klassrummet 
blir alltmer otacksam (om nu lärare eller studenter skulle tolka lärarens uppgift så). Dessutom 
är rimligen forskaren intresserad av att undervisa närmare sin specialisering. Det tyska 
Humboldt-idealet lehrenfreiheit innebar forskarens frihet att undervisa om vad han vill, när 
och hur han vill. Denna är kraftigt beskuren idag – snarare handlar akademisk frihet för 
läraren att inte ha för mycket undervisning, eller undervisning som han inte känner är så 
naturlig för honom. Men lehrenfreiheit idag kan däremot innebära nya friheter i hur läraren 
tolkar sin lärarroll och undervisar, och i vilken mån han kan använda t ex samarbete med 
andra universitet, nyttja aktuella OER (Open Educational Resources) inklusive föreläsningar, 
prioritera hur han inom ramen för sin undervisningsuppgift använder sin tid, etc.  
 
På sikt kan man se framför sig alltmer globala system även på undervisningssidan. Ett 
exempel är grundläggande matematikundervisning på universitetsnivå där det finns flera 
aktörer med avancerade webb-baserade verktyg och stora planer (t ex www.aleks.com). Dock 
är detta ofta läromedel som kan kopplas till lokal handledning och feedback, inte en 
automatiserad kurs. Det behöver inte vara ett ödesdigert hot mot ett universitets marknad i sin 
region om man använder sitt humankapital och sin regionala fysiska infrastruktur på ett klokt 
sätt i samarbete med andra universitet och det kan innebära ökade möjligheter för egna 
forskare att hamna alltmera rätt även med sin undervisning. 
 
1.2 Regional efterfrågan på undervisning breddas 
 
I kunskapssamhället/massutbildningssamhället så uppstår alltfler yrkesområden som behöver 
högre utbildning, och eftersom grundläggande utbildning blir alltmer regional (den yngre 
studenten använder ofta ett campus relativt nära) så ställs frågor även till närmaste universitet 
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eller högskola: Finns det någon grundutbildning i bevaknings- och säkerhetsuppgifter? Någon 
master i hårvård?  
 
När då forskningen koncentrerats, så blir svaret ofta ”nej”. Universitetet har inte lämpliga 
lärare tillgängliga, man forskar inte i närheten av dessa områden. En alternativ metodik är att 
erbjuda vissa mycket generella kurser som kan vara till nytta i den framtida yrkesutövningen 
och koppla till lite fältarbete eller praktik inom en bransch, men denna lösning är ofta inte 
tillfredsställande för avnämarna. 
 
En allt större del av utbildningsmarknaden är grund- och vidareutbildning för yrken som 
kvalificerats. En ny aktör på denna marknad är ”Yrkeshögskolan” (YH). På ett sätt kan man 
se det som ett misslyckande att en svensk integrerad högskola inte kunnat hantera en bredd i 
professionsutbildning, så att YH hamnat utanför den integrerade högskolan – och att Sverige 
nu i realiteten har ett dualt högskolesystem, som många andra länder. En gång integrerades 
utbildning för yrkesgrupper som sjuksköterskor och lärare m fl och forskningsinriktningar 
byggdes upp för dessa grupper– men det stannade där? Är det inte relevant med 
professionsinriktad forskning kring andra yrkesroller, som nu också kräver högre utbildning? 
Yrkeshögskolan ska enligt sina förarbeten göra det tämligen enkelt för sig. Man använder 
direkt ”den kunskap som genereras ur produktionen av varor och tjänster” genom att anställa 
personer med yrkeserfarenhet – och utbildningsanordnaren svarar för satt de också är bra 
lärare. Snabbfixat – men kanske nödvändigt ur samhällets synvinkel. Högskolan är ofta för 
långsam och trögrörlig (p g a sina kvalitetskrav och rutiner) för att snabbt kunna svara på 
dessa behov av högre utbildning. 
 
Universitet är redan aktivt inom dessa områden, ibland till beblandning och förväxling med 
Yrkeshögskolan: Processoperatörsutbildning, utbildning för spa-sektorn, etc och för en del 
högskolor sker en ganska stor del av utbildningen i ett nära gränsområde till Yrkeshögskolan. 
Det borde väcka en del tankar och analys inför framtiden.  
 
Ett system som verkar intressant är Storbritanniens s k ”foundation degrees” (bildat efter 
svenska KY-försöksverksamheten i slutet av 90-talet som en av förebilderna). Dessa är 
vanligen tvååriga utbildningar som en högskola alltid har utbuds- och kvalitetsansvar för, men 
där hela eller delar av driften kan läggas ut t ex på ett ”further education college” eller annan 
utbildningsorganisation. Högskolan ansvarar också för att definierade vidare studievägar inom 
vanliga högskolan finns, där hela den tvååriga yrkesutbildningen kan tillgodoräknas. Det blir 
alltså inte en återvändsgränd. 
 
En djupare analys kunde vara behövlig. Vad innebär det allt större glappet mellan 
forskningens specialisering och utbildningens bredd, och hur ser en rimlig och hållbar strategi 
ut? Forskningens specialisering går det nog att göra mindre åt än att hitta strategier för att 
hantera utbildningsbredd med kvalitetskrav.  Samarbeten mellan universitet? En diskussion 
om lärarens roll och friheter att använda Open Educational Resources? 
 
Till hjälp vore det också bra med en tydligare bruksdefinition av vad forskningsanknytning av 
utbildning är, och vilka kvaliteter den tänks praktiskt medföra och hur detta säkerställs. Nu 
betonas oftast de formella kraven på lärarna, ibland på ett sätt som nästan för tankarna till 
teologiska idéer om formellt prästerskap och ”character indelebilis”, dvs att en vigd person 
alltid utför något med en högre kvalitet, hur han än i praktiken handlar och oavsett de synliga 
resultaten. Lite mera konkreta måste vi kunna vara. De försök som hittills finns att mäta 
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forskningsanknytning i resultatändan av en utbildning, t ex att utvärdera examensarbetens 
kvalitet i ett program, verkar inte särskilt heltäckande.  
 
Likaså tillkommer alltfler kurser som motiveras i ett utbildningsprogram av att de är 
tillämpade och förbereder för arbetslivet, ibland innebär de också sådant som 
färdighetsträning, branschorientering och verktygskännedom. Universitetet skulle behöva 
praktiska och begripliga kvalitetskriterier även för sådana kurser – i konkurrens med andra 
utbildningsanordnare. Det finns sådan metodik, t ex från brittiska ”Open Education College”, 
företrädda också i Sverige. Nästa utmaning: hur gör man en kurs som är både aktuellt 
tillämpad och samtidigt gediget forskningsanknuten?  
 
 
1.3 Järntriangeln i utbildning kan gå att bryta 
 
Sir John Daniel, tidigare på Open University, nu president på Commonwealth of Learning, 
presenterade 1996 den s k ”järntriangeln”, Iron triangle, för problemen i högre utbildning, en 
modell han senare utvecklat.3 Det finns tre faktorer som traditionellt balanserar varandra: 
Kvalitet, kostnad och tillgänglighet. Bestämmer man två av dessa hörn i triangeln så får 
man automatiskt den tredje utan att kunna påverka den nämnvärt. Bestämmer vi hög kvalitet 
och låg kostnad så får vi dålig tillgänglighet, bestämmer vi god tillgänglighet och bra kvalitet 
så får vi stora problem med kostnaden, etc. Två av dessa faktorer är lättare att kvantifiera: 
Kostnad och tillgänglighet. Kvalitet har skilda definitioner och är mera svårkvantifierat.  
 
Daniels framhåller att problemen har sin bakgrund i konflikten mellan två olika sätt att tänka 
på universitet, som nu inte riktigt kan kombineras: Det första sättet att tänka är det 
Oxford/Cambridge-inspirerade där man vill skapa hög kvalitet främst genom exklusivitet i 
antagningen och stor utslagning. Man får studenter som nästan undervisar sig själva i en egen 
interaktion. De får ganska lite formell undervisning men däremot mycket samvaro med lärare 
och forskare, de förkroppsligar automatiskt universitetets ideal och blir framgångsrika utanför 
universitetet och självklart stödjer de detta på alla sätt hela livet. En utvald ”university 
community”. Kostnaden kan hållas måttlig, kvaliteten hög, men tillgängligheten är dålig. 
Modellen är inte just skalbar. En elit-modell.  
 
Mot detta står en annan modell – med högre tillgänglighet genom mera stordrift. University of 
London började i mitten av 1800-talet att göra s k öppna utbildningar, sådana som gick att 
genomföra även om man arbetade eller inte hade den privilegierade gentlemannens situation. 
Där började den medvetna utvecklingen mot mera föreläsningar, större grupper, 
tillgodoräknanden av meriter vunna vida andra institutioner, etc. Författaren Samuel Taylor 
Coleridge kallade detta föraktfullt för “lecture bazaars under the absurd name of universities”.  
Charles Dickens kallade det istället för ”The Peoples University”.  Tyvärr är inte heller denna 
modell så skalbar som man kunde önska, och den leder lätt till oacceptabelt låg kvalitet vid 
försök att skala upp för mycket. De kvaliteter som ibland framhålls som det oumbärliga 
elementet i undervisning – att lärare och studenter i ett rum via ansiktsuttryck, stämningar etc 
kan anpassa undervisningen till behoven mycket precist – de gäller inte riktigt i 
föreläsningssalar med 300 studenter. Den som sitter längst bak där upplever kanske verkligen 
opersonlig distansundervisning som inte kan ta hänsyn till hans speciella behov. 
 

                                                 
3 Daniel, J,, Knawar, A., Uvalic-Trumbic, S. Breaking  Breaking Higher Education's Iron Triangle: Access, Cost, and Quality, Change: The 
Magazine of Higher Learning, v41 n2 p30-35 Mar-Apr 2009 



 14 

Vad vi idag har enligt Daniel, är i många fall en förhoppning om att kunna vara exklusiva och 
tillgängliga, men samtidigt billiga. Men vi tvivlar egentligen på att kvalitet går att ha utan 
exklusivitet – vilket är exakt vad samhället verkar kräva, till låg kostnad dessutom.  
 
Ekvationerna går inte ihop. Men Daniel hoppas att den onda triangeln går att bryta. Hans väg 
ut tar sin bakgrund i Robert Bernard´s forskning om mekanismer i distansutbildning, en 
metastudie som gjorts vid Concordia University i Montreal4. Vad är viktigast att satsa på för 
att förbättra resultatet: Student-kursmaterial (”content”), student-student eller student-lärare –
interaktioner? Gerard finner ganska tydligt att största och effektivaste förbättringarna kan 
göras i ordningen att först förbättra och tillgängliggöra kursmaterial (”student-content--
interaktion”), sedan öka student-student-interaktionen och till sist (och dyrast) öka student-
lärar-interaktionen. Lite tvärtemot vad man vanligen antar.  Alla tre kan numera ökas 
effektivare än tidigare genom elektronisk lagring, elektroniska tjänster och digital 
kommunikation. Självklart behövs som tidigare en lärare, en ledare för denna process, men 
han kan arbeta annorlunda, och universitet kan hitta en väg ut ur järntriangeln. Hög kvalitet, 
bra tillgänglighet och rimlig kostnad går förena. Om vi vill, vill säga. 
 
En modifiering och fördjupning av Daniels järntriangel står prof Michael Power vid Laval 
University i Kanada för. Han har modifierat sidorna i triangeln till att utgöra noder, spetsarna i 
triangeln. T ex byts ”cost” mot ”efficiency”(effektivitet) och ”access” till ”accessibility” 
(tillgänglighet). Sedan inför han ”stakeholders” i modellen. Effektivitetskrav på undervisning 
drivs av universitetets administration. Kvalitet bevakas av den akademiska personalen (i den 
variant som de uppfattar den)och tillgängligheten av studenterna. (Detta ser i och för sig ut 
som en förenkling, men Power´s resonemang är ändå intressant att följa.) I Power`s modell så 
står t ex studenternas krav på tillgänglighet mot vad de uppfattar som överdrivna akademiska 
kvalitetskrav, akademiska personalen står emot effektivitetskrav som kan hota kvalitet, etc. 
men det finns uppgörelser som är möjliga. Akademisk personal är kanske inte emot ökad 
tillgänglighet som ger dem bättre studenter, t ex genom internationell rekrytering till 
mastersutbildningar. Effektivitetskrav är kanske förenliga med kvalitetskrav om det ger lärare 
en mera rationell undervisningssituation, etc. Tillgänglighetskrav är förenliga med 
kvalitetskrav om det ger utbildningen bättre anseende som merit, etc. Så det finns hela tiden 
”push”, ”push-back” och ”trade-off”5 och det lär vi få leva med. Järntriangeln kan i alla fall 
bearbetas. 
 
Tillämpar vi allt detta på svenska förhållanden så ser vi först att vi har lite särskilda 
förutsättningar. Medan attraktiva universitet i USA kan höja sin tuition fee (och ofta gör det – 
kostnaderna har höjts mycket senaste 10 åren), så är svenska studentpengen för olika slags 
utbildningar och platser fast. Vi kan inte laborera lika mycket med den som i en del andra 
länder.   
 
Europeisk utbildning har en delvis gemensam situation genom hög andel offentlig 
finansiering som inte är så lätt att påverka. EUA, European University Association 
(europeiska rektorskonferensen – den part som företrätt universiteten i Bologna och 
Lissabonprocesserna) kom 2005 med den s k Glasgowdeklarationen6 som säger att 

                                                 

4 Bernard, . M (2004): How Does Distance Education Compare With Classroom Instruction? A Meta-Analysis of the Empirical Literature, i 
REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH September 2004 vol. 74 no. 3 379-439 

5 Power, presentation på Elluminate 2009: A response to Daniel´s Iron Triangle, inhämtad 2010-10-13 http://tinyurl.com/2e4e9bz  
6 http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Glasgow_Declaration.1114612714528.pdf , inhämtad 2010-10-30 
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ambitionerna om europeisk konkurrenskraft i det globala kunskaps- och 
informationssamhället genom att stärka European Higher Education Area är gott och väl, men 
de europeiska staterna kan inte förvänta sig att de europeiska universiteten ska kunna 
konkurrera fullt ut med länder där en utbildningsplats kan få kosta mycket mera, som t ex 
USA, Japan och Australien. 
 
Tyvärr finns i stora delar av svensk högre utbildning en djupt rotad uppfattning om att IKT-
stödd utbildning alltid blir både dyrare och mera arbetssam att sköta än konventionella 
former. Kanske är det en kombination av generell motvilja mot förändring och erfarenheter av 
ett antal inte helt lyckade utvecklingsprojekt, samt en arbetssam situation för lärare att vänja 
sig vid att arbeta med nya medier. Vi måste komma över den tröskeln. IKT är ett mycket 
viktigt kvalitets- och effektivitetsverktyg och erfarenheter världen över verkar visa att det inte 
bara kan löna sig, det är närmast en nödvändighet i konkurrensen. 
Men visst kan man tänka sig något enklare än IKT-stödd utbildning. Den är t ex sårbar, vilket 
skapar otrygghet. Undervisning i ett klassrum kan t o m fortsätta på någon nivå om strömmen 
går.  Men vi har inte situationen att alla studenter som universitetet behöver verkligen är unga 
och uppskattande elitstudenter, vars högsta önskan är att lyssna på föreläsningar på campus.  
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2. ”Blended learning” och utbildningsdistribution 
 
2.1 Vad är ”Blended Learning”? 
 
Termen ”Blended learning” 7 är numera ganska vanligt förekommande, men många uttrycker 
samtidigt också missnöje med termen, dock utan att kunna föreslå något bättre. 
Översättningar till andra språk, t ex ”blandat lärande” som det står i vissa svenska 
översättningar av EU-dokument, har inte gjort succé. Inte heller på engelska uppfattas termen 
som genial.  
 
Det har också påvisats att de betydelser man lägger in i denna term är många och ibland 
ganska skilda, men de är ändå besläktade. Kanske är det en term som i likhet med termer som 
”nätgenerationen” har en viss samlande funktion för att sikta och försöka fokusera på något 
under en tid, innan utvecklingen går vidare. Kanske är det ett s k ”boundary object”8, en 
enande bred etikett för utveckling och förhoppningar i en viss riktning. 
 
Generellt handlar det om IKT-stöd i utbildning, och då inte som verktyg i ”distansutbildning” 
i första hand. Istället handlar det om IKT som kvalitets- och effektivitetsverktyg i ett ordinarie 
utbildningsutbud. Kanske kan man säga att det är en lite senkommen ”Business Process Re-
engineering” för utbildning, en processorientering där man ser vad IKT kan användas till för 
att, ofta ur ett kundperspektiv, ta vara på de processer man har och göra dem bättre och 
effektivare med hjälp av IKT. Den amerikanska ”Course Redesign”-rörelsen uppvisar ganska 
tydliga sådana drag.9 Man ser på vad som borde förbättras i en kurs och försöker att hitta en 
lösning för det, oftast med hjälp av IKT.  
 
Blended-learning-trenden är ganska gemensam för universitetssektorn och t ex kommersiella 
utbildningsgivare för företagssektorn. Men man närmar sig blended learning från olika håll. I 
universitetssektorn har IKT i utbildning tidigare mest varit som ”transportör” av 
projektbetonad utbildning till otraditionella studentgrupper utanför campus, medan 
användningen på campus ibland inskränkt sig till Word, PowerPoint och e-mail. 
Företagssektorn däremot har haft många IKT-stödda utbildningar som huvudsaklig form, men 
då ofta som s k asynkrona utbildningar (inga tider och platser) för att vara mycket flexibla och 
kunna passa in på arbetsplatserna. Det har dock detta haft den gamla korrespondensut-
bildningens baksidor med sig: det som den studerande kan skjuta upp blir lätt också 
uppskjutet, och effektivitet och kvalitet kan i verkligheten bli låg. Den asynkrona 
studieformen är krävande för den studerande: motivation, studievana, självdisciplin och 
självförtroende krävs mera än i de andra utbildningssammanhang som har också synkrona och 
mera sociala former.  
 
Vad är det då som blandas? Förslagen är många: campusbaserad utbildning och 
distansutbildning? Klassrumspedagogik och nätpedagogik?  Digitala och konventionella 
tryckta läromedel? Kommunikation både face-to-face och på nätet? Utbildning på campus och 
på arbetsplatsen kombinerade med hjälp av teknik? Ett enhetligt koncept finns inte, däremot 
har ändå skilda former av ”blended learning” ofta visat sig vara nog så effektiva som andra 

                                                 
7 Ett mera omfattande idé- diskussions och studiematerial ”Blended learning – i tiden?” har producerats i anslutning till projektet och detta 
innehåller en fördjupning kring dessa koncept. Det är f n under revision. http://www.edueye.se/Tidoblrev16.pdf  
8 Laumakis, M, Graham, C, Dziuban, C. (2009): The Sloan-C Pillars and Boundary Objects As a Framework for Evaluating Blended 
Learning, Journal of Asynchronous Learning Networks - Volume 13:1 
9 http://www.thencat.org 
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sätt att undervisa, t ex i en stor metastudie (inkluderande 51 casestudier) från US Department 
of Education 2009:  
 
Instruction combining online and face-to-face elements had a larger advantage relative to purely 
face-to-face instruction than did purely online instruction. 10 
 
I projektet ”Omvärldsbevakning inom utbildningsområdet” har ett delvis nytt sätt att se på 
saken växt fram, diskuterats, omskrivits och presenterats i olika sammanhang, även 
internationellt.11 Det bygger på att IKT-användningens funktion för effektivitet och kvalitet 
enklast kan ses som växlingen mellan synkrona (samtidiga) moment i undervisningen, och 
asynkrona moment (icke-samtidiga). En tids- och processdimension alltså, som kontrasterar 
mot en syn som mera utgår från hur man ska distribuera något från en viss plats (campus, 
föreläsningssal, etc) med hjälp av teknik (genom att sända, spela in, etc).  
 
Den synkrona komponenten i blended learning behöver inte alltid vara ett fysiskt möte i ett 
klassrum, det kan vara annan synkron kommunikation, som t ex videokonferens, e-möten 
(Adobe Connect och liknande) chat, telefonmöten, etc. Det viktigaste för de sociala 
processegenskaperna i kursen kan vara själva samtidigheten, inte just den fysiska 
gemensamma platsen.  Samtidigheten innebär avstämning, avslutning, start på något nytt, 
deadline, kontroll, etc.  
 
Den asynkrona komponenten, dvs vad studenten gör själv när det passar eller spontant 
tillsammans med andra, t ex arbetar med inlämningsuppgifter, pluggar kurslitteraturen, läser 
texter till nästa synkrona möte, etc har ju funnits i högskolestudier länge, men är faktiskt i 
grunden mera teknikberoende än de synkrona mötena. Utan böcker och skrivdon är det t ex 
svårt. I svensk högskoleundervisning har delar av det tyska Humboldtkonceptet om 
lehrfreiheit fastnat: när och hur studenten lär sig saker är hans frihet och ansvar, vi får se när 
det ska examineras.  Men nu kan studenternas asynkrona arbete stödjas bättre än tidigare, t ex 
via en lärplattform. Det är enklare att se till att en text verkligen är läst, att en uppgift är 
inlämnad, att alla har yttrat sig i en diskussion, etc. Dras tendensen ut ännu längre talar man 
om s k ”analytics”-funktioner – dvs att kontrollen ökar och att läraren kan sätta upp sina 
automatiserade larmfunktioner som talar om när någon verkar ha eller kunna få problem. Men 
andra sidor av lehrfreiheit-idealet kan öka: Studenten kan nu lyssna på andra föreläsningar, 
läsa alternativa texter, skaffa sig andra mentorer, etc. 
 
I blended learning så är det just i detta växlingsfält i kursen – vad som görs schemalagt och 
gemensamt (synkront) och vad som sker på eget eller gruppens ansvar (asynkront), också ett 
perspektiv som synliggör mycket och förklarar och avdramatiserar en hel del. Med IKT-
implementering i en kurs händer t ex följande: 
 

1) Det asynkrona arbetet kan stödjas mycket mera och bättre än tidigare genom webb-
burna kommunikationsstrukturer, t ex en lärplattform. Denna del av kursen är alltid 
likadan oavsett tid och plats – arbetet ägs av studenten där och då han befinner sig.  

 
2) Vissa aktiviteter i kursen, t ex orienterande föreläsningar, flyttar från det synkrona till 

det asynkrona (dvs spelas in och kan spelas upp närsomhelst) , och ibland flyttar 

                                                 
10 US Department of Education: Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning - A Meta-Analysis and Review of Online 
Learning Studies, 2009 http://www.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf 
11 Konferensen Asynchronous Learning Networks 2010, Orlando: Norberg A.: “Time-based Blended Learning” 
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moment också andra vägen. Detta möjliggörs av teknik. Så även möjligheten att 
använda s k OER, Open Educational Resources, t ex inspelade föreläsningar. 

 
3) Synkrona aktiviteter och asynkrona aktiviteter kan kopplas mycket bättre än tidigare i 

en strukturerad lärprocess som hjälper till att distribuera studentens arbete under 
kurstiden och använder synkrona element även som avstämningstillfällen. 

 
4) Vissa synkrona aktiviteter byter form, från en klassrumsform till en videokonferens-, 

e-mötes-, chat- eller telefonkonferensform. Möten kan inte bara ske i klassrum, vi har 
nu också andra verktyg för möten. Denna form har ibland också kallats ”blended 
online learning”.12 Den är användbar både för utbildning på avstånd mellan lärare och 
studenter, och för undervisning av s k ”kombinerade undervisningsgrupper”.  

 
Då har vi en utvecklad och IKT-stödd anpassningsbar normalform av undervisning. Sedan är 
ju ämnen, kurser, lärare och studenter olika, men möjligheterna till anpassning till behoven 
och förutsättningarna har också verkligen ökat. Här har vi en modell som kan göra bruk av 
kombinationer av alla verktyg (helst inte i samma kurs dock) i ett kontinuum mellan 
traditionell campusundervisning och nuvarande distansutbildningslösningar. 
 

 
Anders Norberg 2010. Kommentar: Flexibiliteten ligger i snittmängderna i Venndiagrammet. 
 
Detta öppnar också möjligheterna för s k ”kombinerade undervisningsgrupper”, dvs att i en 
och samma kursgrupp ha såväl en grupp yngre nationellt rekryterade studenter på campus, en 

                                                 
12 Power, M. 2008 “The Emergence of a Blended Online Environment”, Journal of Online Learning and Teaching, Vol 4, nr 4 
http://jolt.merlot.org/vol4no4/power_1208.htm  
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satellitgrupp på annat campus och kanske några individer på sina arbetsplatser – i samma 
grupp, inte separata grupper. Detta förekommer redan, och ökar. Det kan visa sig bli en 
nödvändighet inför perioden 2012-2017 då de traditionella ungdomsgrupper som brukar 
befolka campusen minskar med bortåt 40%, i alla fall i Västerbotten och med en liknande 
situation över hela Sverige. 

 
 
I en sådan situation blir otraditionella studenter högintressanta. Men vi kan inte räkna med att 
fylla hela och lönsamma separata grupper på olika orter. Det skulle också lokalt innebära 
överutbildning.  
 
Detta innebär inte någon övergång till ”distansutbildning” . Det innebär istället möjligheter att 
delta i en aktivitet mera oberoende av geografi. Inte olikt ett modernt arbetsliv.  Begrepp som 
distanslärande, distansutbildning, utlokaliserad utbildning och decentraliserad utbildning är 
sannolikt på sikt museala. På sikt är det snarare utbildningsanordnarens teknik, organisation, 
verklighetsuppfattning och vilja mera än geografisk placering som avgör vilka individer kan 
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delta i en lärprocess och utifrån var de befinner sig, vad de vill läsa, hur de vill läsa och hur de 
kan disponera sin tid.   
 
Campusen har dock även fortsatt stora uppgifter att fylla mera än att vara lärares och forskares 
arbetsplats. Över hela västvärlden minskas andelen föreläsningslokaler till förmån för andra 
studiemiljöer, s k ”learning spaces”13 eller ”learning commons”14, vanligen i koppling till 
bibliotek, IT-funktioner och cafémiljöer. De unga studenter som läser på heltid samlas i dessa 
miljöer och nyttjar dem. Förr kom de till campus för föreläsning och läste ofta hemma på sina 
studentrum. Nu vill de studera tillsammans på campus, och en del föreläsningar kan de ta del 
av närsomhelst.15 Men de deltar i en mera välplanerad undervisnings- och lärprocess än 
tidigare, men studenterna har också egna strategier och hittar själva vägar, även oförutsedda, 
genom utbildningsanordnarens upplägg. 
 
 
 
2.2 Vad är en ”kombinerad undervisningsgrupp”? 
 
Med ”kombinerad undervisningsgrupp” menas här en kursgrupp/klass som i en kurs eller 
program delar samma kursperiod, lärare och kurskamrater, men som har inom gruppen skilda 
rumsbetingelser (bor på olika orter) och tidsbetingelser under dygnet (t ex p g a arbete eller 
tidszoner). Alltså läser t ex en huvudgrupp på campus tillsammans med en satellitgrupp på 
annat campus eller lärcentrum och tillsammans med individer på arbetsplatser, i en och 
samma lösning.  
 
Begreppet ”kombinerade undervisningsgrupper” har inte sin viktigaste koppling till helt 
asynkron undervisning, kursort Internet (inga tider och inga platser, och mycket flexibel 
undervisning). Relevansen är istället knuten till kurser som, likt traditionella kurser, drivs 
framåt med hjälp av kombination av möten (fysiska och/eller virtuella) och asynkront arbete, 
och som nyttjar IKT-verktyg för detta på så sätt att tillgängligheten ökar.  
 
Detta utesluter inte fysiska möten med alla slags studenter i kursen, t ex för att introducera, 
lära känna varandra, för laborativa övningar, särskild färdighetsträning, för laborationer, för 
redovisningar etc – som koncentrerade dagar eller perioder på campus (eller någon 
annanstans). Det ska dock vara möjligt att koncentrera arbete som kräver viss tid och/eller 
viss plats (typ labbperiod på campus).   
 
Det utesluter inte heller att bara de studenter som kan, möts – en del är med på en föreläsning 
i realtid – andra ser den senare streamad, den som hade svårt att hänga med nyttjar båda 
möjligheterna. Studenter arbetar tillsammans på såväl campus som lärcentrum för att lösa 
uppgifter, plugga och diskutera kurslitteratur, lyssna på och diskutera streamade föreläsningar 
tillsammans, etc. 
 
 

                                                 
13 Educause open content ebok ”Learning Spaces” är en bra introduktion i detta begrepp, med exempel från ca 30 universitet världen över. 
http://www.educause.edu/LearningSpaces  
14 Umu:s studiemiljöer på UB och UB i Universum kan ses som exempel på IKT-utrustade ”Learning commons” för kollektiva och 
individuella IKT-stödda studier 
15 Se t ex Parry, M. (2010) “College of Tomorrow”, i Chronicle of Higher Education 31 oktober 2010 webbupplaga, 
http://chronicle.com/article/Tomorrows-College/125120 , inhämtad 2010-10-31. (Handlar om studier på campus idag på UCF, med blended 
och online-undervisning sida vid sida på campus. 
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Här infinner sig första kritiska frågan: Varför i all världen skulle vi anordna sådana grupper 
för undervisning, är det inte lättare om alla de som kan kommer till campus och de andra läser 
en distansutbildning?  
 
Konceptet med kombinerade undervisningsgrupper handlar inte om att hindra någon att 
komma till campus. Det handlar istället om att möjliggöra tillgång till undervisning, att 
kvalitetshöja och effektivisera undervisning samt om villkoren i en globaliserad värld. Så 
tillkomsten av kombinerade undervisningsgrupper har först mera direkta anledningar i tiden. 
 
Kombinerade undervisningsgrupper blir fler och fler p g a att IKT-verktyg och metoder nu 
alltmer används i undervisning på vanliga campus, vilket i sin tur gör undervisningen mera 
flexibel att följa. IKT används inte längre bara för att transportera utbildning som det näst 
bästa alternativet. Nu höjs utbildningskvalitet och effektivitet med IKT, vilket ger flexibilitet 
för alla deltagare som en av konsekvenserna. Detta upptäcks och utnyttjas givetvis av 
studenter och lärare och ur detta finns ett av fröerna till den kombinerade 
undervisningsgruppen. 

 
För många kurser finns för ett universitet inte separata rekryteringsunderlag till dels en 
campuskurs, dels en ”distanskurs” och kanske också något fler alternativ, baserat på ett 
rumsligt tänkande. Det innebär också att grupper i samma kurs måste organiseras på olika 
sätt, ha delvis olika kursmaterial och kanske olika lärare. Byter man perspektiv på den 
aktuella kursen från ett rumsligt perspektiv till ett tids- och processbaserat, vilket är alltmer 
möjligt med IKT-teknik, så ser saker mera lösbart ut. Man samlar alla studenter man kan 
rekrytera till ett enda upplägg, som har variationsmöjligheter efter behoven.  
 
Det förorsakar stora kostnader att driva skilda former av undervisning på samma kurs, t ex:   
a) vanlig nästan teknikfri undervisning i klassrum, b) en videokonferensvariant av samma 
upplägg som går till en bestämd annan miljö, t ex ett lärcentrum, vanligen då med mindre 
interaktion och egentligen inte större flexibilitet, c) en variant på halvfart med vanliga 
samlingar på kvälls- och helgtid och ev med ett visst enkelt webbstöd för dokument etc, d) en 
asynkron variant (inga gemensamma tider och platser) med hjälp av en lärplattform eller 
annat community-verktyg.  Universitetet har då i viss mån separata kostnader för planering, 
teknik och anordnande av dessa skilda upplägg i samma kurs. Här finns utrymme för att höja 
blicken och se hur en ny syntes kan se ut som är effektivare. Detta kan bli möjligt när samma 
verktyg som i viss ”teknik-transporterad” undervisning nu börjar användas som verktyg för att 
höja kvalitet och effektivitet i vanlig undervisning.  

 
Även bredare och mera långsiktiga perspektiv utgör bakgrund till tillkomsten av kombinerade 
undervisningsgrupper. De klassiska förutsättningarna för campusundervisning har funnits 
sedan medeltiden men börjar nu upplösas och modifieras alltmer:  
  

� Inte bara en liten elitär del av befolkningen behöver högre undervisning, vi lever i ett 
kunskapssamhälle med massutbildning och behov av livslångt lärande. 

� Det är inte bara flyttbara ungdomar som ska utbildas. Fördelen med att flytta hemifrån 
samtidigt som man börjar sin högre utbildning kvarstår säkert, men gäller alltmindre 
del av befolkningen: många börjar inte läsa direkt efter gymnasiet, och man är efter 
några år med andra aktiviteter inte fullt lika flyttbar och flexibel.  

� När universiteten kom till fanns knappt böcker – därav ”föreläsning” som en viktig 
förmedlingsform – vilket kräver studenter inom fysiskt hörhåll och helst avskildhet. 
Nu ser våra media- och kommunikationsmöjligheter helt annorlunda ut, liksom vårt 
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arbetsliv och våras möjligheter att arbeta friare i förhållande till både tiden och 
rummet. 

� En mera absolut identifikationen mellan ”universitet” och en enda bestämd plats har 
länge varit i upplösning genom filialcampus, multiversitet, multi-campusuniversitet, 
virtuella universitet, lärcentra, etc.   

 
Inventering av s k kombinerade undervisningsgrupper på UmU mars 2010 
Under våren 2010 diskuterades ett strategiunderlag kring blended learning med fakulteternas 
utbildningsledare enligt uppdrag från DEC-gruppen. Det var allmänt känt att det redan fanns 
kurser med denna konstruktion och detta funktionssätt, och det bestämdes att göra en 
inventering. Utbildningsledarna frågade institutionerna om kurser, kurspaket och program 
som redan fungerade så, eller enkelt skulle kunna fungera så att de använde sig av 
kombinerade undervisningsgrupper. Vi frågade också om sådan utveckling var på gång, och 
om de såg problem eller risker med den. 
 
Överraskande många institutioner, från alla fem fakulteterna, svarade att sådana lösningar 
hade man i praktiken, eller hade funderat på att införa. Bara ett par institutioner svarade att 
man ville vara noga med att hålla isär utbildningslösningar för campusstudenter och 
distansstudenter. Riskerna man såg var inte särskilt många, och inte så allvarliga: Någon såg 
risk att färre vuxna studenter med erfarenhet då skulle läsa på campus – man värdesatte deras 
erfarenhet i de annars ungdomsdominerade grupperna. Många andra sa ungefär att ”allt beror 
på hur man gör det”. En del anförde att laborationer och liknande var hinder, men idéer för att 
lösa sådant fanns också – t ex att dela upp stoffet i teorikurs och praktisk hands-on-kurs (för 
vilken campus gällde) eller att ha koncentrationsperioder på campus. Överraskande många 
anförde att de såg stora möjligheter med ”kombinerade undervisningsgrupper”. (En 
sammanställning av alla svar i mindmapform finns tillgänglig).  
 
Dock är inte begreppet ”kombinerade undervisningsgrupper” okomplicerat. Det finns mycket 
lite erfarenhet av det, och många misstag är sannolikt också ännu ogjorda. De allra enklaste 
varianterna kan bestå i att sätta på en kamera i ett klassrum och låta studenter på andra orter 
bara följa detta så bra de nu kan. Det torde vara ett blindspår. Alla studenter måste känna att 
de är med, blir sedda och är en del i interaktionen mellan alla studenter i gruppen. Men 
möjligheterna är samtidigt många och mycket kan sannolikt göras genom s k sociala medier. 
Studenters s k ”back-channel communication” i kursen kan vara ganska omfattande. 
Utvecklingen har sannolikt bara börjat och är en spegel av dagens arbetssituation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

2.3 Vad är ”Course Redesign” / ”kursrenovering”? 
 
”Course Redesign” är ett begrepp som skapats av organisationen NCAT, National Center for 
Academic Transformation (http://www.thencat.org ). NCAT ordnar finansiering från fonder 
och stiftelser, utlyser call med varierande inriktning för att universitet och colleges ska söka 
medel för att ”renovera” en kurs, i samverkan med andra universitet och colleges som 
renoverar liknande kurser, och under handledning från NCAT. Kursens kostnader och 
prestanda mäts och beskrivs noggrant före processen, och efter den är genomförd. Course 
redesign görs både av lokala statliga colleges och av stora internationellt högt rankade 
universitet, som t ex Virginia Tech. Anslagen man kan söka via NCAT är inte jättestora, men 
stimulerar och ger också influenser utifrån. 
 
Ett exempel är det call som nyligen har utlysts: ”Changing the Equation”16  , med medel från 
Bill och Melinda Gates Foundation, vilket ska möjliggöra för 50 st ”2-year institutions” 
(community colleges mm, från vilket man ofta nu går vidare till vanliga universitet för 4-årig 
examen) att förbättra sina kurser, i samverkan med varandra. Många studenter klarar inte 
kurserna i ”Developmental Math”, och det blir ibland slutet på deras studier. Detta behöver 
inte alltid vara att kursen är omöjlig för individen ifråga, kanske bara att den inte har optimal 
form. På stora kurser försöker utbildare ofta spara pengar till mindre kurser. Men om 
grupperna blir för stora och opersonliga så tappar man många studenter istället och ekonomin 
blir sämre. Då har det klassiska greppet varit att minska gruppstorlekarna för vissa aktiviteter, 
vilket ökar kostnaderna igen, etc. Course-Redesign-rörelsen tror att det kan finnas andra vägar 
med hjälp av IKT-verktyg och en bättre upplagd kurs. Man har ganska tydligt också visat 
detta genom sina relativt noggranna mätningar av ekonomi och resultat före och efter 
renovering av många kurser i många varierande ämnen och på en stor mängd universitet och 
colleges sedan 2001.  Dessa bildar tillsammans ”The Redesign Alliance” som utbyter 
erfarenheter vid gemensamma konferenser.  
 
Course Redesign gäller alltså inte ”att lägga en kurs online” eller ”att modernisera en kurs”, 
”att få kursen att passa ungdomar bättre” eller att ”göra om den till distanskurs för att nå fler 
studenter”. Något av detta kan bli en konsekvens i vissa fall, men det är inte fokus. Course 
redesign gäller vanliga kurser, utförda av vanliga lärare för vanliga studenter och till vanlig 
finansiering. Course Redesign ses som en på sikt nödvändig fas för alla kurser: att ställa 
frågan om kursen fungerar optimalt, och om man också tar hänsyn till vilka nya verktyg som 
idag finns till hands.  
Fokus är att öka lärandet och genomströmningen och samtidigt hålla kontroll på kostnaderna i 
en kurs. Detta görs med hjälp av nya strategier i kombination med IKT-verktyg. 
 
Course redesign görs i första hand med stora kurser med många studenter, och där man har 
problem med t ex dålig genomströmning, många avhopp, dåliga studieresultat, dålig 
effektivitet, för höga kostnader el dylikt. Det är kritiskt att få bort flaskhalsar i flödet i 
program och att därmed få individuella studiegångar att fungera bättre. Stora kurser berör 
också många studenter.  
 
Genomförda kursrenoveringar på stora kurser används sedan som pilotfall för lokal redesign 
av andra kurser. En amerikansk tumregel (liknar nog Sverige här) är att om man renoverar 
20% av de största kurserna så når man direkt 75% av studenterna och en stor andel av lärarna. 

                                                 
16 http://www.thencat.org/Mathematics/CTE/CTE.htm, inhämtad 2010-10-31 
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Detta kan då, om renoveringen är väl genomförd, leda till att studenterna efterfrågar liknande 
metoder och verktyg på andra kurser. Och lärarna vet vad de menar, och vet hur man gör. Det 
är den utvecklingsspiral man hoppas på, och som verkar fungera bra på många universitet.  
 
För att renovera en kurs så utgår man från en analys av problem, möjligheter och ekonomi i 
den existerande kursen. Man arbetar alltid med hela kursen, även om man inte till slut alltid 
gör om allt. Det måste också finnas en ”institutional readiness” för att man ska kunna börja 
arbetet. Det gäller sådant som att det måste finnas en kollektiv vilja och centralt stöd, viss 
erfarenhet och infrastruktur på universitetet,  etc. Dessutom krävs en ”course readiness”. Det 
gäller faktorer som att kursen ska ha bra vikt som pilotfall, att det inte ska vara ett 
enmansprojekt, att man är villig att nyttja existerande material (så medel inte bara går till att 
utveckla digitalt material), att man har fungerande mät- och utvärderingsrutiner, att man har 
någon erfarenhet av att integrera IKT-funktioner i kurser, att man har generell projekt-
genomförandeförmåga, att man har en uppfattning om lärteori och att man har bra samarbete 
mellan olika funktioner som lärare, tekniker, administratörer, etc.  
 
Sedan gör man inte så att man bara lägger kursmaterialet på en lärplattform och spelar in 
föreläsningarna eller så för att på något förhoppningsvis magiskt sätt lösa problemen.  
Man arbetar istället med sex utprovade huvudmodeller eller standardangreppssätt, men 
utesluter inte att det kan finnas fler bra angreppssätt. En del lösningar blir kombinationer av 
dessa modeller. 
 

1. Supplemental (Kursstruktur behålls, vissa moment arbetas om, blir t ex online) 
2. Replacement (Möten ersätts med online-aktiviteter) 
3. Emporium (Modell ”räknestuga” – studenterna jobbar flexibelt med handledning) 
4. Fully online (En mycket flexibel struktur vanligen utan möten)  
5. Buffet (Stor valbarhet inom kursen: efter behov, intresse, preferenser) 
6. Linked workshops (Fördjupade hjälpfunktioner för de studenter som behöver det) 

 
Vid en konferens med Course Redesign Alliance i Orlando i mars 2010 framkom i olika 
sammanhang flera skäl till att omarbeta kurser med IKT-verktyg, utöver att förbättra 
läranderesultat och genomströmning och samtidigt hushålla med medel. Det var t ex  
 

� För att kunna skala undervisningen upp eller ner utan lika stort besvär med fasta 
gruppstorlekar etc 

 
� För att rycka upp kurser /  öka lärandet (gällande kurser som hamnat i ett 

convenience-läge med för lite innehåll och utmaning) utan att de blir dyrare. 
 

� För att öka studentaktiviteten, individuellt och kollektivt, och få den mera jämnt 
utspridd över kursen. Det som gynnar studentaktivitet är vad som måste få kosta – 
brist på student-inaktivitet är inte värt att lägga pengar på (t ex att samla studenter till 
att bara lyssna på en föreläsning i föreläsningssal). 

 
� För att öka möjligheten till individualisering genom att ta IKT-hjälp med vissa saker 

(både individualisering genom IKT, och att frigöra resurser för individualisering 
genom effektivisering av andra moment med hjälp av IKT). 

 
� För att förlänga obligatorisk ”time-on-task” i kursen så att inte bara de bästa 

studenterna, som planerar sitt arbete bättre, förmår hänga med. 
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� För att inkludera fler möjliga studenter med andra tids- och rumsförutsättningar i 

kursen (tillgänglighet) 
 

� För att förbättra sociala möjligheter i kursen för alla studenter att vara aktiva i 
diskussioner, analyser, etc – trots t ex blyghet etc 

 
� För att lättare se och upptäcka vilka studenter som har problem och behöver 

hjälp, och sätta in åtgärder tidigt (man nyttjar då IKT-verktyg, t ex funktioner i 
lärplattformar, som underlättar detta) 

 
� För att öka individuell elasticitet i studierna (studenten kan välja sätt att följa en 

föreläsning, han kan lyssna igen o jobba till han/hon förstår, etc). 
 

� För att möjliggöra / nödvändiggöra lärares teamarbete med stora kurser / grupp av 
liknande kurser (fördela föreläsningar, diskussioner, lab, tidig intervention med de 
studenter som släpar efter – ”early intervention specialists”). Det är inte längre ”min” 
kurs, det är ”vår” kurs. 

 
� För att öka gruppstorleken för vissa moment (t ex orienterande föreläsningar – som 

kanske t o m kan vara förinspelande) för att ha råd att minska gruppstorlek i andra 
moment (diskussioner / labb) 

 
� För att skapa bättre förutsättningar för olika sätt att lära - genom en viss valbarhet i 

HUR (inte OM) man gör saker i en kurs (går på föreläsningen eller ser på den inspelad 
i egen takt, eller båda, etc)   

 
Naturligtvis finns det stora skillnader mellan amerikansk utbildning och svensk. Men vissa 
problem och möjligheter att lösa dem har också globala drag. Det mesta i course redesign 
torde höra dit.  
Nu har tiden kanske kommit för en mera mogen och såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt 
fördelaktig implementering av IKT i undervisning. Men det måste göras väl genomtänkt och 
väl utprovat för varje kurs och i ett teamarbete. Att ”lägga en kurs online” är ingen 
trollerilösning på alla problem. 
 
Sammanfattningsvis kan vi kanske säga att ”Kursrenovering är att med IKT-verktyg förbättra 
lärande och genomströmning med kontroll på ekonomi, i vanliga stora kurser som pilotfall 
för en vidare utveckling av alla kurser, systematiskt och med hjälp av standardmodeller”. 
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2.4 Förslag till ny kategorisering av utbildningsdistribution 
 
”Vanlig utbildning” och ”distansutbildning” är en vanlig kategorisering i allmänna nutida 
tankemönster. Då antyds ofta att det förstnämnda är normalitet och det andra nyare och 
projektbetonat – och kanske lite mera osäkert vad gäller kvalitet, etc. Olika former av 
distansutbildning är dock mycket gammal, i alla fall från 1700-talets mitt, och i 
universitetssektorn i form av korrespondensutbildning sedan slutet av 1800-talet.  
 
Själva ordet ”distansutbildning” är lite märkligt vid närmare betraktande. Ännu mera så ordet 
”distanslärande” som är nästan paradoxalt (in individ torde alltid vara närvarande i tid och 
rum vid egen inlärning, oavsett allt annat). Men ”distansutbildning” antyder att man kan 
inhämta kunskap, eller kanske rättare kunskap med tillhörande formell dokumentation, utan 
att bo i eller dagligen besöka en universitetsstad.  
 
Detta trick är understött av teknik i någon form som underlättar kontakten mellan en lärare / 
ledare för en kollektiv lärprocess, och dennes studenter. Allt ifrån böcker (med hjälp av 
tryckkonsten), brev (med hjälp av organiserad och pålitlig postgång), telefonsamtal, radio, 
TV, ljudband, videoband, videokonferens, CD-skivor, e-mail, www, chat, e-möten, etc, etc 
(med hjälp av analog eller digital teknik). Men inhämtande av kunskap med formell 
dokumentation är en ledd och övervakad process som tar tid och sker på en bestämd plats.  
 
Men i ”distansutbildning” är själva platsen osäker, och tiden disponeras i större utsträckning 
av individen själv, vilket skapar både möjligheter (t ex möjlighet att läsa trots heltidsarbete) 
och problem (t ex att skjuta upp det som är flexibelt så det kör ihop sig i slutet av en 
tidsperiod – distansstudenten ”tvingas” mindre att börja studera i tid på allvar än vad 
heltidsstudenten med ett schema gör). All asynkron utbildning och de flesta asynkrona 
utbildningsmoment i vanliga kurser är teknikberoende – genom allt från tryckkonst till 
streamad video eller mångfunktionella digitala lärobjekt. 
 
Det har länge funnits mellanformer mellan den synkrona utbildningen på heltid på plats på 
campus och distansutbildningen. Den svenska studiecirkelmodellen underlättade bruket av en 
äldre form med mera massiva träffar sällan under kursen (ett par komprimerade dagar i sträck, 
fredag-lördag) som antingen läraren reste till, eller som studenterna reste till, eller båda. 
 
Den tydligaste ”distansutbildningen”, om man tänker på den som kan ”vandra längst” från 
lärarens verksamhetsort i en globaliserad värld, är den rent asynkrona utbildningen, som inte 
har bestämda tider eller platser, men vanligen en bestämd tidsperiod för ett kollektiv 
studenter.  Nuförtiden sker den ofta med hjälp av lärplattform på Internet, men var tidigare 
möjlig med t ex korrespondens. Denna form har lätt utvecklats, om än inte alltid avsiktligt, till 
en mera individualiserad form där rationaliseringen med ett kollektiv (klass) delvis tappas, 
men ibland kompenseras på andra sätt. En alternativ utveckling just nu är ”self-paced 
education”, där studenten som kan börja när han vill och sluta när han är klar. Även denna 
form har svårt att få plats för en stödjande social aspekt i studierna. 
 
Videokonferensformen är också en mellanform. Den är synkron, och på så sätt inte mera 
flexibel i tiden än vanlig campusutbildning, men något mera flexibel i rummet (om 
samlingsort med videokonferensstudio var Åsele så kunde nu personer i just Åsele med 
omnejd nu följa kursen). Den har ibland ansetts rationell eftersom föreläsningsformen från 
campus kan behållas. En risk är också att föreläsningsformen t o m snarare förstärks genom 
att lärares och studenters ovana vid mediet (och t ex tekniska begränsningar att visa andra 
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media) kan göra att det är svårt att få till bra interaktion, särskilt mellan studenter på olika 
orter. Kursen riskerar att ännu mera än på campus bli en serie envägsföreläsningar. Då 
uppkommer ofta också tanken att de borde kunna spelas in istället, om ändå ingen interaktion 
förväntas. Videokonferensanläggningar saknade ofta tidigare denna möjlighet, och ett visst 
motstånd fanns ofta från undervisande lärare när möjligheterna började komma. En senare och 
mera rationell form av detta är s k ”lecture capture”, som faktiskt kan förmedla vad som har 
hänt i ett klassrum på flera synkroniserad kanaler (föreläsarbild, whiteboard, dataprojektor, 
etc i olika fönster) och automatiskt, dessutom i vanliga klassrum. Men även detta förstärker 
föreläsningsformen och reducerar andra former.  
 
F n har UmU i utbudet fyra distributionsformer för utbildning: 
a) vanlig campusutbildning, (traditionell kombination av fysiska möten och asynkrona 
studier som en del studenter pendlar många mil till) 
b) Distansutbildning med samlingsort utanför Umeå – det kan vara traditionell 
distansutbildning (koncentrationsperioder lokalt eller i Umeå och däremellan asynkrona 
studier individuellt och i grupp) eller videokonferensburen utbildning till campus och 
lärcentra (föreläsningar ”sänds” från studior på campus till studior på campus/lärcentra) 
c) decentraliserad utbildning på nya campus och större lärcentra (viss koncentration, läraren 
reser till studenterna, fysiska möten, lokala studiemiljöer som stödstrukturer) 
e) asynkron utbildning (vanligen med hjälp av en lärplattform, inga tider och platser att 
passa för studenten). Kursort Internet, brukar det heta. 
 
…samt givetvis många kombinationer av ovanstående komponenter, t ex  
 

� Decentraliserad utbildning med viss koncentration i schemaläggningen, inslag av 
videokonferens och inspelade föreläsningar / tillgång till lärplattform 

eller  
 

� Kombination av traditionell distansmodell med koncentrationsperioder och asynkron 
utbildning med lärplattform 

 
Vissa nyare kombinationer börjar också bli allt vanligare, t ex 
 

� Vanlig campusutbildning med stöd av lärplattform för asynkront arbete 
 

� Vanlig campusutbildning med satellitgrupp(-er) på annan ort, stödd av 
videokonferenssändningar från föreläsningar, eller inspelade föreläsningar och 
lärplattform  

 
� Asynkron utbildning som har icke-distansstudenter 

 
…samtidigt som en del problem för rekrytering utanför större campusmiljöer blivit tydligare, t 
ex  
 

- decentraliserad utbildning och videokonferensburen utbildning börjar vara svåra att 
rekrytera tillräckligt många lokala studenter till på en ort eller t o m ett med 2-3 orter i 
kombination.  

 
- även om behov och intresse för en utbildning finns på en ort – så saknas ofta tillräcklig 

regional arbetsmarknad för en hel grupp på program som examineras samtidigt (och 
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anledningen till att man sökte program lokalt var just att man ville såväl läsa som 
sedan arbeta lokalt).  

 
Det skulle kunna räcka med en kategorisering i två distributionsformer: 
 

1) IKT-stödd undervisning med växling mellan synkrona och asynkrona element som ny 
normalform för undervisning i norra Sverige och med användning av kombinerade 
undervisningsgrupper 

 
2) Väsentligen asynkron undervisning för mycket flexibla behov, undervisning som 

UmU kan konkurrera med globalt, undervisning till motiverade och studievana 
studenter och undervisning i andra eller kraftigt varierande tidszoner. 

 
IKT-stödd undervisning med växling mellan synkrona och asynkrona element är helt enkelt 
en sannolik normalform av campusundervisning, i en utveckling mot hela Norrland som 
campus med hjälp av IKT-teknik. Videokonferensundervisning via lärcentra hör hit, likaväl 
som vanlig campusundervisning. Det finns alltså synkrona element, med klassrum 
/föreläsningssalar, videokonferens, e-möten (t ex Adobe Connect), chat, Skype m fl synkrona 
gruppverktyg som verktyg. Dessa interfolieras som tidigare med asynkront studentarbete 
enskilt eller i grupp, men nu är en större del av detta mera understött av utbildningsgivaren via 
lärplattform och andra kommunikationsverktyg än tidigare (då stödet kunde vara reducerat till 
uppmaningen ”kom ihåg att börja läsa kurslitteraturen i tid” och ”läs gärna dessa kapitel till 
nästa gång”). Möjligheterna är mycket bättre än tidigare att få studenter att interagera även 
mellan de synkrona mötena ( t ex att slutföra diskussioner asynkront i webb-fora), att se till att 
de är väl förberedda till nästa synkrona möte genom att lämna in reflektioner på vad som lästs 
i förväg via lärplattform, etc.  
 
Den IKT-stödda asynkrona studieformen är släkt med den traditionella korrespondens-
utbildningen, och hamnar ibland i samma fällor, t ex att den inte kan nyttja studiegruppens 
fördelar utan det blir lätt  en individualiserad kommunikation mellan varje student och 
läraren. Detta finns det nu många kloka sätt att undvika. En asynkron form är den mest 
flexibla såväl för utbildningsanordnaren som för studenten, men också den mest krävande. 
Om något går att skjuta upp så blir det gärna uppskjutet om inte arbetsdisciplin, studievana 
och motivation är starka. De sociala spärrarna mot att avbryta studierna är ofta inte heller så 
starka.  
 
Asynkron utbildning lämpar sig ofta inte för den studieovane, om inte motivationen och 
självförtroendet är mycket starka. Utbildning på arbetsplatsen med en del stödstrukturer runt 
omkring kan fungera bättre. För universitetet är det också en lämplig form för att distribuera 
utbildning i sina specialiteter, eftersom hänsyn till tidszoner inte ställer till det.  
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2.5 Läraren och den IKT-stödda utbildningen 
 
Universitetslärare har olika bakgrunder, olika mediavana, olika ålder, undervisar mycket eller 
litet under ett år, har olika intresse för pedagogiska utvecklingsfrågor, osv. När IKT-stöd i all 
utbildning blir en nödvändighet även för utbildning på campus, så måste det finnas 
individualiserade modeller och rimliga stegvisa utmaningar och tillgänglig support såväl på 
verktyg som i samband med kursplanering och kursutveckling. I blended learning, om man 
använder ett tids- och processperspektiv som ovan, så kan detta möjliggöras. En upplevd 
motsättning mellan skilda sätt att vara lärare (som konventionellt campusbaserat resp ”på 
distans”) kan överbryggas och göras till en grad-, IKT-mognads- och anpassningsfråga 
istället. 
 
Detta handlar alltså inte om att utbilda lärare i ”distansundervisning” eller att lära dem 
använda en lärplattform eller e-mötesverktyg eller videokonferens som något slags 
universalverktyg och automatiserad undervisningsmaskin. Det handlar om att integrera IKT-
användning, digitala lärobjekt och social nätkommunikation i kursen efter de förutsättningar 
som finns, så det blir lika naturligt i en kurs som kurslitteraturen. Vi har idag en liknande 
situation som på senmedeltiden då tryckt litteratur gjorde sitt intåg i högre utbildning. Det var 
den tidens utbildningsrevolution och ett allvarligt hot mot gällande praxis. ”Blended 
learning”, version 1.0 om man så vill. Den förändring vi står inför idag är av minst samma 
kaliber. 
 
De flesta yrkesutövare som i sitt yrke utför arbeten av olika karaktär att utvecklar en 
individuell och/eller kollektiv prioritering av det ena eller det andra, särskilt om en slags 
dualitet upplevs. I universitetsvärlden finns i kulturen en stark prioritering för forskning. Det 
behöver inte betyda på något sätt att man struntar i utbildning, men en prioritering av en sak 
innebär ofta att man på något sätt vill begränsa, rutinisera, säkerställa den ena komponenten (i 
detta fall ofta ”utbildning”) på en nivå som är godkänd, som duger, som är ”good enough”. 
Samtidigt finns alltid lärare som är angelägna om att utveckla sin undervisning från ”good 
enough” till hur bra som helst, ambitionen upphör aldrig. En lärare som strävar efter att hitta 
just den godkända nivån på arbetsinsats och kvalitet gillar inte först förändringar. På ett sätt 
finns inget enklare sätt att undervisa än föreläsning efter schema i en stängd lokal och med 
målsättningen att ”ingen ska ha skäl att kunna klaga”.  Men även den lärare som prioriterar 
annat än undervisning, kan ha mycket att vinna på en IKT-stödd undervisningsform, om han 
hittar vad som passar honom, och om han kan få mera lärande att komma till stånd till samma 
insats.  
 
En gång var idealet (om än troligen sällan verkligheten) lehrenfreiheit, att läraren/forskaren 
skulle undervisa, men var fri att göra det när, hur och för vilka han ville i det han själv kände 
lust att undervisa. Oxford-Cambridge-idealet med anknyter på den här punkten till det tyska 
Humboldtska idealet. Sedan kom steg för steg krav på universiteten att utbilda fler studenter 
med mera varierande bakgrund, arbeta med större grupper, scheman, etc. Industrialiseringen 
av arbetslivet var sannolikt trenden bakom. Ett exempel är University of London under 1800-
talet. Samuel Taylor Coleridge kallade det ”lecture bazaars under the absurd name of 
universities”, medan Dickens istället benämnde det ”The Peoples University”. 
Forskaren/läraren anpassade sig vartefter. Nu omtalas detta ibland som ett stort värde att slå 
vakt om – studenter i en föreläsningssituation.  
 
På ett stort universitetscampus sitter en del av den upplevda undervisningskvalitén i väggarna. 
Men nya miljöer och ny teknik innebär komplikationer. Studenter kan först bli lite förvånade 
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över skillnaderna i olika avseenden jämfört med t ex gymnasieskola på gott och ont, men 
accepterar ofta lätt att ”det är väl så här det går till”. När däremot samma undervisning ska ske 
på annan ort för äldre studenter, eller spelas in, sändas eller kanaliseras asynkront genom 
lärplattform, så är inte omgivningen lika hjälpsam och upplevelsen lika given. Dock brukar 
studenterna känna igen t ex en omtänksam och kunnig lärare genom dessa varierande 
kontaktformer.  Dessutom är det i dessa distributionsformer av utbildning otraditionella 
studenter läraren möter. De vill inte i första hand ta del av universitetskulturen eller möjligen 
bli forskare, de vill vanligen kvalificera sig för ett jobb och en framtid. Då kan det bli mera 
komplicerat.  
 
Dock finns det också mycket att vinna på såväl breddningen av rekryteringen som att ta IKT 
till hjälp i undervisning. Att t ex trots allt större specialisering i egen forskning ändå undervisa 
på allt bredare områden, det är ingen klassisk ”lehrenfreiheit” i Humboldts variant av den 
akademiska friheten, särskilt som man ser att minst lika bra föreläsningar redan finns på 
Internet. Däremot kan användning av IKT-funktioner skapa nya friheter, nya möjligheter till 
arbetsfördelning, etc. Såväl ”default”/”good enough”-inriktningen som en mera ambitiös och 
idealistisk pedagogisk inriktning har mycket att vinna på nya verktyg som ökar möjligheterna, 
inte bara för otraditionella studentgrupper men även för lärarna och campusbaserade 
studenter. Men det kan vara en komplicerad omställningsperiod, som under slutet av 
medeltiden då tryckt litteratur kom i studenternas händer och villkoren för universitetens 
undervisningssituation då förändrades. Föreläsaren i rollen som högläsare av Aristoteles 
behövdes funktionellt inte längre, däremot kunde komponenter som ”disputatio”, diskussion 
omkring stoffet, få större plats och undervisningen bli effektivare – studenterna hade fått 
större möjligheter att läsa asynkront individuellt eller i grupp. Vi har en analog situation idag. 
 
Lärares möjligheter till utbildning och handledning, mentorskap, nätverk och fördelning av 
uppgifter och ansvar i lärarlag är väsentliga funktioner för att känna trygghet och stimulans i 
en föränderlig situation. Incitamentsstrukturer, ekonomiska och karriärmässiga för 
engagemang och resultat i undervisning är också viktiga, samt tillgång till högkvalitativ 
support 24/7 för lärare och studenter. Idag saknas i stor utsträckning särskilda resurser för att 
få hjälp med kursutveckling och kursrenovering. På universitet t ex i USA och Storbritannien 
växer snabbt yrkesgrupperna av ”instructional designers”, grafiska designers, mediatekniker, 
programmerare och pedagogiska handledare som försöker hjälpa lärare att utforma sin kurs. 
Dessutom behövs en mera levande debatt om pedagogik och metodik. En norsk färsk 
undersökning som för en gång frågade lärarna, istället för att fråga studenterna, vad de tyckte 
om undervisningen och dess kvalitet gav resultatet att dålig kvalitet anses vara studenternas 
fel, de arbetar inte tillräckligt. På undervisningen ansåg de att det fanns knappt något att 
anmärka. Den duger. Studenter i Norge verkar inte samtycka.17 Skulle resultatet vara likartat i 
Sverige? 
 
Implementeringssvårigheter av IKT-stöd i utbildning finns givetvis. En vanlig invändning mot 
IKT i en kurs kan vara att kursen X är alltför ”hands-on”, lab-intensiv, diskussionsintensiv 
eller dylikt för att IKT alls ska kunna användas, och borde därför undantas. Många av dessa 
resonemang klarar inte en närmare granskning, tvärtom kan det visa sig att t ex kritiska 
diskussioner blir bättre genom att även använda IKT. En del invändningar av detta slag är 
dock mycket hållbara. Då kan en bra schemaläggning med definierade perioder av tids- och 
rumslåsningar vara alternativ. Eller att i vissa fall dela upp stoffet i teoridelar och labbdelar 
som utgör separata kurser eller kursdelar, särskilt om man verkligen behöver flera studenter. 

                                                 
17 Haakstad, De vitenskapligt ansattes kvalitetsbarometer 2010, hittas via sökning på http://www.nokut.nu  
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Eller att undersöka om en samarbetspartner kan lösa vissa behov för långväga studenter. I 
USA är hem-labb mera utvecklat än vad man kan föreställa sig. Och t ex MIT och andra 
universitet i USA och Europa arbetar mycket med ”remote instrumentation”, dvs att via dator 
genomföra och styra riktiga experiment hos dem – ofta som öppen tjänst eller till 
självkostnadspris.18 Simuleringar är inte samma sak som t ex experiment, men kan underlätta 
inlärning mycket som komplement till en riktig labb-erfarenhet.  
 
Andra invändningar kan vara att IKT-tillämpning i en kurs tar för mycket tid och blir för dyr. 
T ex har vi tendensen ”a course and a half”, dvs att IKT-.strukturer, webbaserade uppgifter etc  
växer till en egen, parallell kursstruktur vid sidan om den konventionella strukturen, och allt 
blir helt enkelt för mycket, för både lärare och studenter. Men ibland provas saker och avvisas 
kanske för tidigt. Tidig distansutbildning med IKT-stöd i Sverige anknöt till studiecirkels-
traditionen men samtidigt till korrespondensutbildningen. En del lärare blev tidigt brända av 
att få översvämmade e-postlådor och kände sig tvingade att sitta långa stunder och besvara 
lätt varierade frågor separat till olika studenter. Det tog självklart mycket mera tid än när 
kommunikation bara kunde ske i anslutning till undervisning. Men det är lätt att undvika. Man 
har hamnat i fällan att återuppliva Hermods-konceptet som inte hade någon märkbar 
gruppdimension. Diskussioner bör istället föras först i gruppen av studenter för att kvalificeras 
till bra frågor för reflektion tillsammans med lärare. Men tappar man gruppdimensionen så 
blir tillgänglighets- och kvalitetsvinsterna dyra. 
 
Utbildning kommer sannolikt inte att vara en undantagen zon i samhället där IKT inte kan 
uträtta någonting. Vi riskerar istället att få föråldrad utbildning om vi inte värderar, provar och 
utnyttjar de nya möjligheter som finns. IKT-teknik är mer eller mindre född i 
universitetsmiljöer och det är då en påfallande kontrast till hur lite IKT används i en 
huvudprocess som utbildning, i jämförelse med den transformerande kraften det haft i andra 
samhällssektorer. Kanske handlar det ibland om prioritering av forskning som en 
huvudprocess och utbildning som en stödprocess, som ska fungera på enklaste sätt. Men 
konkurrensen i utbildningssektorn hårdnar som bekant. ”Blended learning” och ”course 
redesign” verkar vara en slags motsvarighet till näringslivets ”Business Process Re-
engineering” med hjälp av IT, ett överlevnadsvillkor.  
 
Men det finns moment som inte går att rationalisera, automatisera eller effektivisera. Dit hör 
sannolikt inte föreläsningen som form, särskilt inte för stora studentgrupper. Däremot är t ex 
”feedback på studentens insatser” av nödvändighet av en personlig dimension som inte kan 
bara skötas självständigt av en server. Men IKT kan t ex frigöra tid för lärare att göra mer av 
sådant, och mindre av föreläsning. Och IKT-verktyg kan underlätta en peer-review-process 
avsevärt, även t ex anonym peer review av studentalster mellan studenterna (med verktyg som 
t ex ”Turn-it-in”).   
 
Det är väsentligt att synen på utbildning diskuteras mera och oftare. Den främsta låsningen att 
bearbeta är kanske den nästan paradigmatiska inflytande som den halvt industriella 
”klassrumsidén” har som urmodell för kunskapsförmedling och lärande. (Utse en person som 
kan, och en grupp personer som ännu inte kan. Stäng in dem i ett rum och låt den som kan 
också avgöra när de andra också kan, eller vilka som vid en periods slut kan och inte kan som 
ett urval för nästa kurs.)  
 

                                                 
18 http://icampus.mit.edu/ilabs/ och http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7013.pdf  
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Klassrumsidén börjar knaka i fogarna ordentligt: Studenterna kan höra mycket intressantare 
föreläsningar i ämnet på nätet och hitta intressantare exempel och lärmaterial av skiftande art, 
många av dem har egna infallsvinklar, källor och kontakter i ämnet. De har en ny frihet att 
lära hur och av vem de vill (lehrfreiheit ?) De använder då klassrumssituationen till sociala 
syften och menar ibland att läraren helst ska berätta vad som står i kurslitteraturen, fastän 
läskunnigheten vanligen är god. De ägnar engagemang åt att finna ut prioriteringar inför 
provet. De spelar ibland in vad läraren säger, eller förser frånvarande med anteckningar och 
de bedömer öppet sin lärares insatser på ratemyprofessor.com eller motsvarande sajter. Om 
läraren vill prova använda IKT som blir det lätt ad-hoc-artade tillägg till klassrumsidén: Att 
spela in föreläsningar, att sända föreläsningar, att nyttja en lärplattform som replik av 
klassrummets strukturer.  
 
Allt detta är fullt naturligt om inte lärarens roll omdefinieras i en ny tid till att förslagsvis bli 
ledare för en aktiv kunskapsprocess för grupp och individ, och där klassrummet bara är ett 
verktyg vid sidan av andra i att konstruera och stödja en lärprocess. Tid, resurser, processer 
och resultat bör prioriteras framför att utveckla ad-hoc-lösningar som alltid ska vara knutna 
till ett undervisningsrum.  
 
En diskussion kring en mera processorienterad undervisningssituation som tar tillvara dagens 
verktyg och utmaningar är viktig att hålla levande. En koncentration på tids- och 
processfaktorer har provats i projektet, och används redan som verktyg vid diskussioner med 
lärare i UPC:s verksamhet. Nycklar är vad som planeras som synkrona händelser i kursen 
(möten i klassrum. Föreläsningssalar, labb etc – men även via videokonferens, Adobe 
Connect, Skype, chat m fl synkrona verktyg) och vad som planeras som asynkrona aktiviteter 
som utförs på skilda platser och tider (vanligen stött av t ex lärplattform: lösa uppgifter, läsa 
kurslitteratur, diskutera, fråga, mm). 
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3. Utbildningsstrukturer och regional utveckling i norra 
Sverige 
(Detta avsnitt är på inget sätt heltäckande – det försöker visa på ett par mekanismer som kan vara 
viktiga när tillgång på utbildning för otraditionella studerande ökar och en vidgad infrastruktur 
behövs för detta.) 
 

3.1 Massutbildningssamhället, universitetsstaden och 
lärcentrafunktionen 
 
På medeltiden verkar behovet av högre utbildning ha fyllts av en en handfull individer årligen 
från det område som idag är Sverige. Det var inga jätteproblem, i alla fall inte för samhället, 
att de närmsta universiteten låg i Paris, Bologna, Oxford och Coimbra.  
 
Sedan dess har vi, för att göra en lång och komplicerad historia kort, haft en tilltagande 
förtätning av universitet och högskolor – som i Sverige kulminerade med inrättandet av 
Högskolan på Gotland 1995. Uppfattningen om vad ett universitet är och ska göra har också 
förändrats och förskjutits.  
 
Dessa representerar i stort modellen att unga människor under en period i sitt liv på heltid får 
en utbildning tillsammans med många andra unga likasinnade i den stad universitetet finns, 
som de sedan använder för att fylla en viktig kvalificerad uppgift i samhället då de återvänder 
dit varifrån de ursprungligen kom, eller sprids ut igen över regionen, nationen och världen på 
annat sätt. Koncentration och spridning. Vi kan kalla detta idén om universitetsstaden, 
vanligen en statligt finansierad eller understödd infrastruktur, avsedd för en region och en hel 
nation och i förlängningen för ett större område t ex Europas konkurrenskraft i världen 
(genom t ex Lissabonfördraget och Bolognadeklarationen).  Ständig diskussion har pågått om 
ifall existerande infrastruktur är tillräcklig (vilket existerande universitet alltid hävdat), eller 
om den behöver vara mera finmaskig (som universitetslösa regioner menat). Om Uppsala och 
Lund fått bestämma skulle vi knappast ha fått Stockholms och Göteborgs universitet, dessa 
fyra tillsammans var senare kritiska till om Umeå och Linköpings universitet verkligen var 
nödvändiga, etc.  
 
Massutbildningssamhället: Allt fler yrken och uppgifter i samhället behöver kvalificerad 
utbildning, vanligen högskoleutbildning. Detta innebär då också att en större andel av alla 
ungdomar behöver sådan utbildning, inte bara en traditionell elit, och att alltfler jobb i varje 
lokalsamhälle kräver sådan utbildning. Universitetsstäderna står redo att ta emot, inga 
problem, men ansvariga i de samhällen studenterna många studenter är uppväxta i och 
kommer ifrån (”det högskolelösa samhället”) börjar bli alltmer oroade. Universitetsstaden ser 
detta som en kapacitetsfråga: utbildas bara tillräckligt många, så blir det över även till de mest 
avlägsna hörn av riket. Universitetsstaden känner vanligen inget ansvar för överutbildning, etc 
troligen p g a denna nationella funktion.  
 
Återkommande utbildning: En grundutbildning räcker inte längre för ett helt yrkesliv, även 
om man stannar kvar i samma sektor. Arbetslivet förändras, kunskap, teoribildning och 
metoder likaså. Många måste dessutom av olika skäl byta sektor i yrkeslivet och utbilda sig 
för något annat, kanske t o m flera gånger i livet. Dessa är mera motvilliga att komma till 
universitetsstaden. Universitet och högskolor är inte riktigt byggda för detta ändamål, men 
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improviserar och anpassar sig, dock i sällskap av många konkurrerande utbildningsanordnare 
av olika slag.  
 
Idén om universitetsstaden som nav i kunskapsekonomin. Universitetsstaden har låg 
medelålder, hög utbildningsnivå, men vanligen inte arbete åt alla som vill stanna kvar efter 
studier. Det var heller inte tanken med universitet som statligt finansierad infrastruktur – men 
det håller på att bli det. Vissa universitetsstäder försöker frammana en självbild som regionens 
eller nationens hopp inför framtiden, och därmed rättfärdiga en tilltagande koncentration av 
högutbildade, som tänks starta nya kunskapsföretag som kan konkurrera globalt på annat sätt 
än företagen i det högskolelösa samhället.  
 
Men under ytan händer samtidigt andra saker. Vi byter perspektiv till de orter som många 
studenter kommer ifrån, det ”högskolelösa samhället”. 
 
Det högskolelösa samhällets traditionella brain-drain nr 1: De färdigutbildade 
ungdomarna återvänder inte tillbaka hem efter färdig utbildning på det sätt det högskolelösa 
samhället helst skulle ha velat – ofta för att det inte finns lämpliga jobb till de villkor man 
förväntar sig, att kultur- och karriärmiljö har sina brister jämfört med universitetsstaden men 
också t ex för att medflyttande och vanligen även utbildade medföljande partner kan ha svårt 
att få ett bra jobb samtidigt. Så trots att den högskolelösa orten sänder iväg en allt större del av 
sina ungdomar som genomgått gymnasieskola till högre utbildning i universitetsstäderna, så 
återkommer ganska få och utdelningen av andra färdigutbildade känns också otillräcklig. Man 
upplever en brain-drain. Trots, eller kanske t o m på grund av, bra gymnasieskola och god 
övergångsfrekvens till högskola sjunker utbildningsnivå och folkmängd. 
Utvecklingsförutsättningarna för de företag man redan har försämras samtidigt, och orten blir 
mindre konkurrenskraftig gällande nyetebleringar.  
 
Det högskolelösa samhällets reaktion mot universitetsstadens tillväxt: Lokalsamhället 
med kompetensbrist försöker få de grupper att studera, som kanske inte ursprungligen 
planerat detta, men som kan vara beredda att göra det om utbildningsmöjligheterna är nära 
och flexibla. En del samhällen har själva tidigare blivit högskoleorter i en alltmer hårdnande 
konkurrens, medan andra har startat lokala lärcentra eller mindre s k multiuniversitetscampus. 
Dessa miljöer blir då en lokal plattform för universitetens distansutbildning och 
decentraliserade utbildning. Ca 250 av Sveriges 290 kommuner har ett kommunalt 
lärcentrum. Många av dem samarbetar med varandra i nationella nätverk (t ex NITUS) eller 
regionala nätverk (Akademi Norr, Lapplands Kommunalförbund, Högskoleförbundet Östra 
Norrbotten bara för att nämna nätverken i norr). Dessa står för en tanke som är ett alternativ 
eller parallell till universitetsstadens: Att varje samhälle, stort eller litet, bör ha en rimlig 
proportion mellan befolkning, näringsliv och utbildningsmöjligheter. Vi kan kalla detta 
lärcentrasamhället.  
 
Brain-drain nr 2 i lärcentrasamhället:  Lärcentrafunktionen har ofta en lovande start. Ett 
visst uppdämt behov av utbildning finns, och det kan gå att i särskilda distansutbildnings-
projekt rekrytera förvånansvärt bra till t ex en lärarutbildning eller sjuksköterskeutbildning, i 
alla fall till ett utbildningstillfälle. Men de som utbildas blir lätt för många för det lokala 
behovet (universiteten vill ofta ha grupper av lönsam storlek, 20-30-40 studenter), och en del 
har efter färdig utbildning flyttat från orten för att få kvalificerat jobb – vilket sällan var den 
lokala avsikten med satsningen. Vi kan kalla detta brain-drain nr 2. Det är en kombination av 
1) den smala arbetsmarknaden i ett mindre samhälle och 2) den gruppstorlek som krävs för att 
utbildning ska kunna anordnas. Lokala breda kontinuerliga utbildningsmöjligheter för små 
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grupper är vad som skulle behövas, men det känns inte som något som vore ekonomiskt 
genomförbart. Den s k ”järntriangeln” (John Daniels) i utbildningsplanering är väl inpräntad: 
Bestämmer man två at dessa faktorer, så bestäms den tredje automatiskt utan att kunna 
påverkas nämnvärt: Kostnad, kvalitet, tillgänglighet.  
 
Tron på högre utbildning som ett medel för utveckling, tillväxt, välstånd, konkurrenskraft är 
idag det närmaste vi kommer en gemensam världsreligion. Högre utbildning har också blivit 
alltmer närvarande och tillgänglig, men har vissa logistikproblem. Dessutom kan ibland 
effekten av en lokalt anordnad utbildning bli delvis negativ om jobben inte finns. 
Universitetet kan inte bara negligera detta heller – man är beroende av att ha en närregion för 
samverkan och rekrytering, där man har vissa konkurrensfördelar, och regionen måste också 
ha en viss folkmängd t ex för att regionsjukhus också ska kunna vara ett lämpligt som 
universitetssjukhus för forskning och utbildning, etc.  
 
Hur kan ökad utbildningsnivå och ökad tillgång till kvalificerade arbeten då gå hand i hand? 
En väg är att utrusta individer för eget företagande, men detta är inte så enkelt. En viktig väg 
borde vara att starta en dialog mellan regionala aktörer som regionala organisationer, 
kommuner, landsting, större företag, branschorganisationer etc om hur man rekryterar ny 
arbetskraft. Många arbeten skulle kunna kvalificeras och kraven på utbildning höjas när de 
blir lediga och utannonseras. Men då måste arbetsgivaren också vara beredd att tillföra 
intressanta arbetsuppgifter och att erbjuda bättre villkor och utvecklingsmöjligheter. I ett långt 
perspektiv är detta troligen rationellt och försvarbart – i ett kort perspektiv kan även 
kvalificerade arbeten gå till personer som har för kort utbildning för en önskad utveckling på 
längre sikt – men de har istället fördelen att vara kända på arbetsplatsen sedan tidigare, ha viss 
erfarenhet som kan göra att de kan komma igång med vissa saker snabbare, etc. Här finns 
troligen ett utrymme för en regional dialog som kan ge utdelning. Det längre perspektivet går 
att göra begripligt.  
 
 
3.2 Mekanismer kring utbildningsnivå i norra Sverige 
 

 
 
SCB:s statistik över befolkningens utbildningsnivå finns i en variant uppdelad på kommun. 
En intressant siffra är hur många procent av befolkningen 25-64 år som har minst tre års 
eftergymnasial utbildning eller mera (behöver inte vara en examen från högskola – 
ackumulerade studier från Vux, KY, YH etc medräknas också). Ett nationellt medeltal ligger 
på 23%, och kommuner i landet varierar från 8% (t ex Gnosjö) till 53% (Danderyd). I de fyra 
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nordligaste länen ligger kommunerna Umeå (35%), Östersund (25%) och Luleå (26%) över 
medel för riket. Inga av dessa siffror är imponerande, eftersom alla är såväl studieorter som 
orter för annan statlig verksamhet och t ex region- eller länssjukhus.  Samtliga övriga ligger 
under. Lägst ligger Dorotea, 9%.  
 
För att höja samtliga kommuner i de nordliga länen till minst det nuvarande medeltalet 23%, 
skulle många helårsstudieplatser krävas (medeltalet skulle då höjas, men bara någon procent – 
vi talar om ca 1/9 av Sveriges befolkning i de fyra nordliga länen). Utbildning i sig skapar 
dock på en lärcentraort i sig varken folkmängd, företag eller tillväxt. Utbildningens måste 
också passas in i arbetsmarknaden och dimensioneras lämpligt – och dessutom måste det 
finnas studerandeintresse.  
 
För utbildning utanför stora lärosätens centralcampus är frågan om studenterna får jobb efter 
utbildning eller inte, mera brännande än vad den ibland är för mera traditionella studenter på 
ett nationellt rekryterande campus. På det lokala mindre campuset eller lärcentrat rekryteras i 
första hand regionala och otraditionella studenter, som börjat läsa just för att en utbildning de 
kunde tänka sig fanns tillgänglig på hemorten och ofta med syftet att stanna i regionen. 
Utbildningstillfället har också ofta tillkommit p g a en upplevd kompetensbristsituation, 
meddelad av kommunen ifråga. Staten sköter nationella den nationella sidan med yngre 
studenter och ett nationellt skikt av rörlig kompetensförsörjning, men den lilla kommunen i 
Norrlands inland upplever sig inte få tillräcklig utdelning av denna process. Ibland råder 
också situationen att man har en bra gymnasieskola och god övergångsfrekvens till högre 
utbildning, men ändå utvecklas inte utbildningsnivå – de färdiga studenterna hamnar någon 
annanstans och skulle de vilja återvända till ursprunget så finns ofta inte tillräckligt med 
kvalificerade jobb, jobb samtidigt åt medföljande och inte tillräckligt attraktiva villkor och 
utvecklingsmöjligheter, service, kulturutbud, etc.  
Sedan har vi givetvis den kritiska frågan sambandet om utbildningsnivå och tillväxt. En rimlig 
generell gissning kan nog duga: Utbildning är en nödvändig, och inte tillräcklig, förutsättning 
för tillväxt i en global kunskapsekonomi.  
 
 
3.2 Decentraliserad utbildning inför framtiden 
 
Decentraliserad utbildning är beteckning på särskilda studentplatser som är från staten 
villkorade att placeras utanför lärosätets centralort, och en arbetsdefinition inom UmU har 
funnits att ifall undervisningen sker till mer än 55% med tillresande lärare, så är den 
decentraliserad. Perspektivet utgår från Umeå, så även om mer än 55% av lärarna på en 
utbildning i Umeå skulle vara tillresta från annan ort, så blir utbildningen inte decentraliserad 
fördenskull. Just detta är en intressant aspekt, särskilt som i USA begreppet ”remote faculty” 
blivit ganska vanligt. En person är lärare vid ett universitet, men han eller hon bor och arbetar 
– och inte alltid bara med distansstudenter - långt från detta universitets säte. En ny dimension 
på ”distansutbildning”? Ytterligare en dimension är studenter som väljer studiemiljö först i en 
stad han/hon vill bo i under sin studenttid, och om nödvändigt utbildning sedan – ibland en 
flexibel utbildning från ett universitet som inte finns fysiskt i denna stad. 
 
I ett tidigare språkbruk hette det ibland ”utlokaliserad utbildning”. Ett språkbruk som ibland 
numera förekommer är ”på-platsen-utbildning”, vilket verkar innebära ungefär att ingen 
annan teknik behövs än buss eller bil för läraren. Det är en vanlig heltidsutbildning, men inte i 
Umeå. Lokal på opraktiskt ställe? 
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Nu håller förhållanden på att förändras. Vanliga utbildningar blir alltmer IKT-stödda, 
framförallt i strävan efter kvalitet och effektivitet, vilket nästan automatiskt innebär ökad 
flexibilitet också, såväl för lärare som för studenter.  
 
Det innebär för decentraliserad utbildning flera saker.  
 

1) Det fungerar inte att kräva mera fysisk lärarnärvaro i t ex Skellefteå än vad som 
motsvarande kurs i Umeå har. Snarare är det kanske så att en satellitgrupp i t ex 
Skellefteå ingår i en studiegrupp med studenter över hela Norrland – ofta med största 
gruppen i Umeå. Studiegrupper kan sättas ihop från ett organisatoriskt och 
platsoberoende perspektiv (hur många studenter som deltar i kursen) och i praktiken 
bestå av delgrupper och individer med olika placering i geografin.   

 
2) Detta innebär också att det kan finnas en betydligt större bredd på utbildningsutbudet 

såväl på mindre campus som på lärcentra – man behöver inte rekrytera tillräckligt 
många för en separat grupp på varje ställe längre. 

 
3) Ett campus med decentraliserad utbildning slutar då att rekrytera särskilt många 

nationella studenter (utbildningen är inte längre unik, och antagningskraven är inte 
heller lägre) och blir svår att skilja från ett lärcentrum annat än möjligen vad gäller 
storlek som studiemiljö, tillgång på service, etc. Tyvärr gör detta små campus 
tråkigare – ofta är det just nationellt rekryterade studenter som håller igång kår- och 
föreningsliv, etc. Hemmastudenter är mindre synliga och håller sig till sina gamla 
kontakter. 

 
Så decentraliserad utbildning kan på det sättet snart ha överlevt sig själv. Utbildning och 
gruppsammansättning kan med blended learning fungera mera oberoende av plats och spänna 
från stora studiemiljöer till små.  
 
Ett regionalt campus kan dock också fylla viktiga funktioner även för omkringliggande 
lärcentra med t ex bibliotek, laboratorier, etc.  Och om UmU vill behålla och utveckla sina 
campus så vore det nog tid att också se till att relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet 
bedrivs där, och att vissa utbildningar utgår just från dessa campusorter, kanske med lokalt 
anställda lärare. Många andra universitet gör så.  
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3.3 Begreppen ”campus” och ”lärcentrum”  
 
Begreppet ”campus”  
Sedan hösten 2007 är enligt rektorsbeslut på UmU studiemiljöerna i Skellefteå och 
Örnsköldsvik att betrakta som ”campus”, p g a volym och kontinuitet av Umu:s verksamhet 
på dessa orter. Detta har sedan implementerats, t ex i webb-information,:”våra tre 
campusorter”, etc.  Ingen enhetlig definition finns dock på vad som är gemensamt för UmU.s 
f n fyra campus (konstnärligt campus i Umeå har tillkommit). Detta är viktigt, och kanske 
kunde det vara en idé att dessutom utveckla en policy för utbildningsmiljöer av olika slag. En 
del i ett sådant arbete är redan presenterat – Studentcentrum / Helena Lindwalls projektrapport 
från projekt 42, ”Stöd och service till studenter utanför Campus Umeå”.19 
 
Campus Örnsköldsvik resp Skellefteå liknar dock inte riktigt högskolors eller universitets 
traditionella ”filialcampus” eller mindre campus inom s k nätverkshögskolor. Båda dessa 
kategorier av mindre campus läggs ofta ner f n, universiteten orkar inte driva hela miljön på 
egen hand. Umu:s nya campus tillkommit som del i en breddning av rekryteringen och i 
samarbete med resp kommun, som också äger den fysiska infrastrukturen och ambitioner om 
samverkan och utveckling. Båda är också, fast i olika mån, multi-universitets-campus med 
integrerade lärcentra. De är f n i stort sett undervisningscampus i relation till UmU, men t ex i 
Skellefteå finns LTU-forskning etablerad på flera områden.  
 
Nedan finns förslag till utveckling av Umu.s definition på ”campus” – vilket mera är förslag 
på de mindre miljöernas minsta möjliga gemensamma karaktäristika med den större miljön. 
Förslagen har också som bakgrund att skilja campusbegreppet från lärcentrabegreppet: 
 

1) Ett campus har en kritisk minsta storlek gällande antal studenter i heltidsutbildning, 
fysisk miljö och servicefunktioner.  Dessa nyckelvärden kan man dock samverka 
med andra utbildningsanordnare om i t ex multi-universitets-campus-miljöer.  

 
Ett problem med ”kritisk storlek” är att det ofta används för att säga att något bör vara 
större för att fungera bättre. Men det vore en hjälp att komma fram till indikatorer och 
mål gällande ett campus minsta respektive minsta välfungerande storlek. En översyn 
av vad kommun resp universitet betalar av service på alla tre orter är kanske också en 
god idé? 

 
2) Ett campus bör vara samlingsort för viss andel nationellt rekryterande och 

profilerad utbildning, för att få någon volym i studentfackligt arbete, studentsociala 
funktioner etc – samt för att ge en profil med möjlighet till viss synlighet för 
campuset.  

 
Ett campus bör alltså inte endast eller huvudsakligen bestå av påfarter till utbildning 
någon annanstans. Det kräver dock arbete och eftertanke att hitta lämpliga 
utbildningsprofiler och att få kontinuitet i dem. Umu har också gjort lärdomar att ta 
med sig i detta arbete, t ex att inte starta flera snarlika utbildningar samtidigt, etc. Vid 
etablering av nya utbildningsprogram inom Umu kanske alltid tankeexperimentet 
medvetet skulle göras vad detta program skulle innebära i Skellefteå eller i 
Örnsköldsvik? 

                                                 
19 Studentcentrum (2009) Stöd och service till studenter utanför Campus Umeå, slutrapport projekt 42, 
http://www.studentcentrum.umu.se/digitalAsset/20/20632_slutrapport_projekt_42_stod_off_campus.pdf, inhämtad 2010-10-31 
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3) Universitetet har på sina campus egen anställd personal som kvalitetssäkrar 

studentservice, studiemiljöer etc, vilket inte hindrar att universitetet samtidigt kan 
samverka med andra lärosäten och det lokala samhället om sådana frågor.  

 
I detta sammanhang kan avtal mellan aktörer och medveten kvalitetssäkring av service 
och miljöer vara en väg att gå, t ex gällande studenthälsovård, bibliotek, 
studievägledning etc.  

 
4) På sikt är det önskvärt att ett campus har något eget akademiskt lokalt innehåll eller 

akademisk profil, för att utgöra något annat än undervisningslokaler på avstånd för 
tillresande lärare. Detta ska helst ha anknytning till profilerade program och 
regionens behov och förutsättningar. Det kan t ex vara frågan om 
centrumbildningar, andra forskarcentra/anläggningar, FoU-projekt, 
samverkanskonstruktioner, del av institutioner eller ev nya organisatoriska 
bildningar.  

 
Detta är det svåraste, men också viktigt. Erfarenheten har visat att det inte är en 
ovanligt att satsning och försök till etablering av FoU i ett akademiskt perspektiv görs 
universitet och lokala aktörer tillsammans, men att detta strax därefter flyttas till Umeå 
p g a att universitetspersonalen bor och arbetar där. Kanske skulle en beredskap hos 
universitetet att skapa nya tjänster med annan placering nästa gång 
finansieringsmöjlighet finns, vara en framkomlig väg.    

 
 
Begreppet ”Lärcentrum” 
”Lärcentrum” kan i korthet förstås som en lokalt ägd och organiserad funktion som 
tillhandahåller studievägledning, teknik, lokaler och service för studier, inkl tentamensservice.  
Dessutom är ofta ett lärcentrum också ett brett kontaktorgan för kunskapssamhället, internt 
och externt, fokuserat på kompetensförsörjnings- och utvecklingsfrågor och en viktig lokal 
samverkanspart i näringslivsfrågor, den s k motorfunktionen. Den är också ofta utslag av ett 
kommuns eller ett kommunalförbunds försök att ta sin framtid mera i egna händer när det 
gäller konkret kompetensförsörjning som att generellt ha verktyg att använda för att skapa 
framtiden – och för att ha en tydlig fysisk representation av kunskapssamhället. 
 
Ett numera populärt sätt att presentera lärcentrums funktioner i lokalsamhället är tre ”M”: 
Mötesplats, Mäklare och Motor.20 ”Mötesplats står för servicefunktionen, studievägledningen 
och småskaliga campusfunktioner; grupprum, videokonferens, datorer, etc. Mäklarfunktionen 
innebär att utifrån en behovsdialog med lokalt näringsliv, befolkning och politiker ordna 
utbildning för att klara det beskrivna behovet, och då finns vanligen inte låsningar till att bara 
använda ett universitets tjänster. Motorfunktionen är något som t ex kommunalförbundet 
Akademi Norr arbetar intensivt med – att arbeta strategiskt för regional och kommunal 
utveckling tillsammans med andra krafter. 
 
Sverige har ca 250 kommuner med lärcentra, av vilka knappt 200 har ambitioner att utgöra 
servicecentraler för högre utbildning, ofta oavsett lärosäte.  Även stora kommuner och 
klassiska universitetsstäder har nu ofta lärcentra, men dessa är ofta, men inte alltid, mera 
begränsade till studerandeservice.  
                                                 
20 Grepperud, Thomssen (2001) ”Villkor for et regionalt utdanningslöft”, Tromsö universitet 
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Sveriges lärcentra har inte enhetlig och standardiserad profil och funktion, utan är i grunden 
kommunala gräsrotsprojekt som dock ofta är organiserade i nätverk och partnerskap regionalt 
och nationellt för kvalitetssäkring och utveckling. Lärcentra ägs vanligen av kommuner som 
en del i service till invånare som studerar och samtidigt som uttryck för ambition om 
utveckling och tryggad kompetensförsörjning. Dock finns medvetande om att högre 
utbildning är en statlig uppgift (ej kommunal) och att lärcentraservice faller på gränsen till 
vad kommunallagen tillåter. Lärcentraverksamheten ligger därför ofta på marginalen av 
kommunens ansvar och budget, eller bedrivs som (kontinuerliga) projekt. Inget utesluter att 
också ett företag, en bransch eller annan offentlig organisation kan organisera ett lärcentrum.  
 
Relevanta och utvecklingsbara egenskaper av ”lärcentrum” i relation till Umeå universitet: 
 
Ett slags franchisingförhållande råder och borde utvecklas 
Ett lärcentrum ägs inte av universitetet och administreras heller inte på plats av någon Umu-
anställd, men en icke-kommersiell typ av ”franchisingförhållande” råder, då ju lärcentrum 
vårdar universitetets varumärke och faktiskt representerar universitetet i begränsade 
avseenden gentemot studenter i flexibel utbildning och gentemot den lokala miljön. Detta 
franchisingförhållande borde nog universitetet intressera sig för och kvalitetssäkra, Denna 
process sker i samklang med att lärcentra själva i olika sammanhang försöker hitta 
gemensamma kvalitetsnivåer för sitt arbete. Om universitetet är tillfreds med ett lärcentrum 
som samarbetspartner bör kanske viss rätt att t ex använda en Umu-logo på huset etc vara 
möjlig?  
 
Ett lärcentrum kan ha breda ambitioner, intressanta för universitetet 
Ofta är ambitionerna hos ett lärcentrum också större och vidare än studerandeservice i flexibla 
högskolekurser – t ex att även arbeta med lokala utbildningsbehov på fler nivåer och lösningar 
oavsett anordnare, att ibland få till stånd profilerad utbildning för regional eller nationell 
rekrytering utifrån kompetensbehov, att utgöra en tydlig nod för kunskapssamhället / högre 
utbildning och forskning lokalt, samt också att agera i lokala och regionala näringslivsfrågor, 
oftast utifrån kompetensförsörjningsperspektiv.  Även i detta avseende, den s k 
”motorfunktionen” är lärcentrum intressant att samverka med för universitetet, och arbete 
med att utveckla samverkan pågår via ENS.  
 
Ett lärcentrum bör också kunna vara samlingsplats för decentraliserad utbildning 
När det finns särskilda lokala behov och utvecklingsmöjligheter samt möjlighet för 
universitetet att rekrytera studenter och bredda rekryteringen så kan ett lärcentrum vara 
samlingsort för regionalt och nationellt rekryterande heltidsutbildning, men detta bör inte vara 
det vanliga. Då finns ofta mera behov av att kvalitetssäkra universitetets samverkan med 
lärcentrum. Vissa stora lärcentra kan dock i vissa avseenden på väg att uppfylla kriterierna för 
campusliknande miljöer.  
 
Universitetet är inblandat i lärcentrums långsiktiga ambitioner, och vice versa 
Universitet och bör utveckla en mera kontinuerlig regional dialog med lärcentra och 
kommuner om övergripande nyckeltal, utbildningsnivåer, övergångsfrekvenser, 
arbetsmarknad, utbildningsbehov etc, vilket också kan kompletteras med regionala avtal om 
gemensamma mål, samarbetsformer, överenskommelser och rutiner.  
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3.5 Sex sätt att etablera forskning på nya campus 
 
Detta avsnitt bör inte missförstås. Det är inget förslag utan en principiell inventering av 
strategier som skulle kunna användas för att etablera mera forskning på campusen i 
Skellefteå och Örnsköldsvik, om Umu bestämde sig för det. En sådan utveckling vore naturlig 
om man vill på dessa orter i framtiden erbjuda nationellt rekryterande utbildning. I annat fall 
så kommer verksamheten vid dessa campus svårligen att skilja sig från Umu:s verksamhet vid 
lärcentra.  
 
1) ATT PEKA MED HELA HANDEN: Universitetsledningen fattar beslut om flyttning 
av på Campus Umeå befintlig institution, del av institution eller flyttning av en 
centrumbildning.  
Fördelar: Troligen inga  
Nackdelar: Många, t ex en uppslitande debatt bland i Umeå befintlig personal och troligen 
långvariga slitningar mellan campusorter. 
 
2) ATT FINNA NY BIT AV KUNSKAPSKAKAN: Institution, ny avgränsad del av 
befintlig institution som ny forskargrupp, eller ny centrumbildning, landas i Skellefteå 
eller Örnsköldsvik. En helt ny bit av kunskapskakan med ny personal.  
Här söker vi något forskningsområde som expanderar till ett helt nytt område, eller etablering 
av ett område som inte Umu inte har varit aktiva på tidigare.  Personal kan nyanställas i 
Skellefteå / Örnsköldsvik. (Parallell: Tremough Campus, Cornwall, UK) 
Fördelar: Ingen flyttas mot sin vilja. Satsningen är del av en expansion. 
Nackdelar: Svårigheter att hitta meningsfulla sådana nya områden, särskilt om de också ska 
kunna anknytas till nationellt rekryterande utbildning, och till lokala företag / 
verksamhetsområden. Universitet vill gärna snarare koncentrera sin forskning tematiskt än att 
hitta helt nya områden.  
Kommentar: a) En rimlig universitetsövergripande policy kan vara ett inte nyetablera något i 
Umeå utan att i alla fall ha reflekterat över / snabbutrett alternativen Örnsköldsvik och 
Skellefteå. 
b) En alternativ typ av forskningsområden skulle kunna vara t ex ett centrum för 
professionsforskning kring obeforskade yrkesroller, alternativt forskningscentrum kring 
anställningsbarhet. Båda skulle ha en slags metakaraktär, och kunna anknytas till många 
tillämpade utbildningar. Tvärvetenskap kan också vara lämplig. 
 
3) ATT ANVÄNDA DE TVÅ NYA CAMPUSEN FÖR FORSKNING I SAMVERKAN 
MED ANDRA UNIVERSITET 
Det händer att universitet har vissa projekt och forskningsambitioner gemensamma. Ett sätt att 
använda campusen norrut och söderut är för att skapa gemensamma forskningssatsningar med 
Ltu rep MIUN.  Då skulle också placeringen vara motiverad.  I kombination med nysatsning, 
flyttning av vissa resurser, nyanställningar.  (Parallell: Great Northern Way Campus, 
Vancouver, Canada) 
Fördelar: En tydlig strukturell profil, regional samverkan i forskning.  
Nackdelar: Att förhandla fram sådana lösningar fordrar nog större samförstånd mellan 
universiteten än vad som f n finns. 
 
4)  ATT NYSATSA PÅ BEFINTLIGT: En flyttning av befintlig Umu-forskningsprofil, 
inkluderande samtidig tydlig nysatsning. Forskare skulle kunna få andra och nya villkor i 
Skellefteå eller Örnsköldsvik (under en period).   
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Fördelar:  Om det gick samordna med t ex ny (stor) finansiering t ex från företag, så skulle 
det kunna bli positivt. 
Nackdelar: En del forskare skulle fort flytta tillbaka sedan extrapengarna var slut, om 
satsningen inte t ex inbegrep unika oflyttbara utrustningsinvesteringar, etc. Luktar muta.  Dyr. 
Kan skada existerande samarbeten på Campus Umeå. 
(Exempel: Robotik, Entreprenörskap, Innovationsteknik för Skellefteå, Processkemi, 
Naturturism, logistik etc för Örnsköldsvik.) 
Kommentar: Man skulle kunna gå ut med en fråga till alla institutioner: Ser ni något 
forskningsområde som skulle kunna etableras eller tydligt expandera om det fick nya bättre 
villkor i Skellefteå eller Örnsköldsvik? 
 
5)  PROCENTMODELL: Ett övergripande beslut fattas, om att varje 
campus inom X år bör ha samma andel av Umu:s fakultetsfinansierade forskning som 
andelen av Umu-studenter som läser där. T ex Skellefteå är fysiskt dagligt campus för ca 
2% av Umu:s studenter – men boende- och samlingsort för betydligt fler (minst 3-4%).  Övik 
något mindre. Det skulle kunna argumenteras att 10% av all forskning skulle ligga utanför 
Umeå.  
Fakulteterna skulle då få i uppdrag att lösa detta med att decentralisera forskning på det sätt 
de kan inom en tidsperiod.  
Fördelar: Decentraliserad procentuell lösning som har något rimligt över sig.  
Nackdelar: Motvilja mot att planera och bedriva utbildning i Skellefteå och Örnsköldsvik 
skulle öka. Många konstruerade lösningar kan skapas där forskning sägs vara knuten till de 
två nya campusen men inte har någon synlighet och relevans på dessa campus i praktiken.  
Risk för fragmentariska och egendomliga lösningar. Forskning är heller inte så lätt att med 
bibehållen kvalitet distribuera i lämpliga proportioner geografiskt, och påtvingad ny placering 
är för forskning en oönskad fråga. 
 
 
6)  ATT SPRIDA OCH ANKNYTA TILL ARBETSLIVET: ”HAGELSVÄRMEN”: 
Med hjälp av ny finansiering åstadkomma flera spridda industri-professurer på resp 
ort, nära anknutna till branscher och i tvärvetenskapligt samarbete med varann. Ett 
intressant exempel finns faktiskt – en forskningssatsning i Senäjoki inkluderar 16 nya 
professurer med doktorander, knutna till regionens branscher, där universiteten endast betalar 
3% av budgeten. (Parallell: Senäjoki Campus, Södra Österbotten, Finland) 
Fördelar: Nära anknytning till arbetslivet, kan vara intressant tjänst för ung ny professor som 
första tjänst. Ny företagsnära forskning, kan bli innovativ. Kan utveckla modell för 
distribuerad forskning? Risk för alltför stort beroende av näringsliv? 
Nackdelar: Forskningsmiljön ser ut på ett otraditionellt sätt. Stor regional kraftsamling och 
prioritering krävs – frågan är om den är möjlig i Sverige på samma sätt som i Finland. Får 
Norrland nya strukturfondsmedel efter 2013, så skulle detta slags satsningar kunna vara ett 
alternativ. Men det skulle vara svårt att nå politisk konsensus.  
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4.  Idéutkast gällande UmU:s nyrekrytering av regionala 
studenter 2012-2018-2021 
 
Kort:  
Varför inte inför perioden 2012-2021 inbjuda regionala aktörer som kommuner, 
landsting, större företag och branschorganisationer, till en gemensam strävan att lyfta 
utbildningsnivån i Norrland? Universitetet har snart ledig utbildningskapacitet, och nu 
mera välutvecklad logistik, teknik, infrastruktur för en bra närvaro med utbildning 
över hela norra Sverige. Regionen har smärtsamt låg utbildningsnivå, och den höjs 
visserligen, men inte lika fort som i en del andra delar av landet. En inbjudan till 
gemensamma krafttag kunde vara på plats och kunde bli väl emottagen. Detta görs bäst 
i ett läge då universitetet inte ännu har uppenbara problem, men förutser sådana. 
 
Bakgrund 1: UmU just nu är i ett starkt rekryteringsmässigt läge vilket underlättar samtal om 
framtiden med partners. UmU kommer att ha ett märkbart sämre läge gällande traditionella 
rekryteringsgrupper för campusutbildning från 2012, med en botten ca 2018-2021.  Till 
minskningen av regionens (och nationens)19-åringar kan läggas att en del av vårt överskott 
idag består av ungdomar som pga krisen börjar läsa tidigare/yngre (och som alltså snart läst 
klart och då inte läser sen), en del andra dröjer sig kvar i utbildning för att inte vara öppet 
arbetslösa – men försvinner snart när konjunkturen blir bättre. Samt att vi kan befara vad som 
kan hända med vår rekrytering av internationella studenter då dessa snart måste betala för sig, 
då vi ju till stor del saknar tillräckliga stipendiesystem. 
 
Bakgrund 2: Norra Sveriges kommuner har en relativt låg utbildningsnivå jämfört med 
rikssnittet. Över ett medel av ca 23% av befolkning 25-64 år som har tre år eftergymnasial 
utbildning eller mera finner man i norr bara Umeå, Östersund och Luleå. Högst ligger Umeå 
med 35%, vilket inte är högt om man skulle räkna av effekten av universitetet i sig, dess 
personal och studenter. Om man antog att varje norrländsk kommun skulle vilja ligga på ett 
riksgenomsnitt 23% så saknas tillsammans ca 60 000 person-studie-år för att en sådan ev 
målsättning skulle kunna bli uppfylld.  
 
Bakgrund 3: UmU kunde vilja ta ett ytterligare steg till en tydligare och mera effektiv 
samverkan med regionala företag och organisationer inför framtiden, och nu kan en historisk 
möjlighet snart finnas, som kan vara alla till nytta. Närmare samverkan om nyrekrytering av 
utexaminerade, forskarcheckar, examensarbeten, fältarbeten, gästföreläsningar etc kunde 
också knytas till detta. Att etablera mera operativa kontaktpersoner / lärcentrafunktioner på 
företag vore inte heller så dumt inför framtiden. 
 
Bakgrund 4: Det är mycket tydligt att vi närmar oss en funktionell integration av IKT även i 
vanlig campusförlagd undervisning, vilket i många fall gör även denna mera flexibel att följa 
på avstånd eller om studenten ofta är upptagen, t ex av arbete, dagtid. I en kurs kan snart 
finnas huvudgrupp + satellitgrupp/-er + motiverade individer på arbetsplats i en 
mångdimensionell ”blended learning”-situation. En del kurser fungerar också redan så, eller 
är tydligt på väg åt det hållet, eller kan utan enorm svårighet anpassas till att fungera så. Det 
handlar inte om distansutbildning för alla, utan ett nytt inkluderande tänkesätt i utbildning, 
stött av ny teknik som vi knappast har råd att inte använda. 
 
Tanke: Varför inte inbjuda till rådslag och brainstorm kring vad universitet och 
offentliga och privata aktörer i norra Sverige kan göra tillsammans för att höja 
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utbildningsnivå och generell samverkan från 2012 - kanske kan detta leda till en part-
sammansatt grupp som formulerar förslag, etc. Regionalt avtal?  
 
Vad universitetet kan tänkas vilja ha av regionala aktörer är t ex att arbetsgivare… 
 
- öppnar sina interna informationskanaler för aktivare studierådgivning (i samverkan),  
- lovar ledighet x dagar / kurs ledigt för tentamen etc,  
- betalar kurslitteratur och resor för sina studerande eller ger andra stimulerande förmåner 
- är tydligare i sina jobbannonser och internt angående utbildningskrav för anställning 
- erbjuder fler fältarbeten, examensarbeten, mera praktikmöjligheter 
- ställer upp som regionala mentorer för vissa utbildningar 
- lovar betald sommarpraktik i högre utsträckning på lämpliga områden 
- finner godtagbara lösningar för studier under arbetstid, tentamen i närmiljön, etc 
- medverkar särskilt i utbildningslösningar som förkroppsligar själva denna samverkan, t ex 
ett ”Regionutvecklar-program, 3 år”? 
 
Vad regionala organisationer o företag kan vilja ha av universitetet är t ex 
 
- fler kurser på halvfart / fördröjd studietakt (i flexibel utb finns flera sätt att lösa detta) 
- diskussion av studieformer lokalt (t ex mellanform mellan lärarledd kurs via teknik och lokal 
studiecirkel med egen handledare) 
- mer flexibilitet i validering för behörighet o tillgodoräknande 
- enklare och fortare att läsa in behörighetsgivande kurs (t ex Ma C) antingen på Vux eller på 
univ. 
- mer möjlig integration med den studerandes arbetsuppgifter i studierna 
- bredare kontakter i FoU med o genom universitetet 
- lättare former för ansökan till kurs 
- kortare tid mellan deklarerat behov och start av kurs 
- ibland mera tillämpade innehåll i kurser 
 
Vad man tillsammans kan behöva är t ex 
 
…ett ramavtal? 
…stöd av ev strukturfondsmedel 2013f…(då i själva skrivningen)? 
…ett gemensamt mätverktyg (har koncept för ett sådant) och avstämningsformer 
…tydliga ansvarsfördelningar och ansvariga personer 
…integration med stödformer för fortbildning, korttidsarbetslöshet, etc 
…tydligare statligt stöd för en sådan gemensam ambition 
…en välutvecklad kurs om universitetets roll i samhället (gärna uppdragsutbildning så 
resemöjligheter finns) för beslutsfattare o funktionärer i alla läger, även universitetet. 
 
Det är sannolikt att de flesta svenska universitet och högskolor, när nyrekrytering av 
traditionella ungdomsstudenter på campus minskar, blir intresserade av breddad rekrytering i 
sin närregion. Det kunde dock vara en fördel att börja i tid och göra satsningen medvetet och 
brett, så att det inte bara handlar om att fylla tomma platser. 
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Slutord 
Projektet har som antytts även arbetat med andra uppgifter, men blended learning och dess 
möjligheter i att arbeta bättre med regional tillgänglighet till utbildning har varit i centrum och 
det är det som redovisas här. Ett brett grepp har tagits på problematiken, ett alternativt 
perspektiv har hittats och undertecknad är själv av uppfattningen att någonstans åt detta håll 
ligger en rimlig metodik, som också har t ex egenskaperna att vara såväl trivial som skalbar i 
flera avseenden. Vid de internationella kontakter projektet haft har konceptet också visat sig 
vara mycket intressant, liksom i kommunikation med öar av intresserade inom universitetet 
och de som arbetar med lärcentrafrågor i kommuner i norr.  
 
Att ignorera IKT:s möjliga transformerande roll i undervisning kommer inte att ge 
konkurrensfördelar för ett universitet. Universitet måste dock inte heller leda utvecklingen i 
alla faser. Internationellt gör man inte det, och har mycket att vinna på kommunikation och 
nätverkande. Gällande ”blended learning” och ”kombinerade undervisningsgrupper” kan 
UmU leda en nationell utveckling och själv också mildra en väntad brist på ungdomsstudenter 
efter 2012 samtidigt som man medverkar till ett välbehövligt kunskapslyft för regionen – som 
dock måste ske i takt med mognad hos arbetsgivare att anställa mera högutbildad personal i 
framtiden.       
 
Anders Norberg 2010-11-02  




