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Distansutbildning
skapar nya mOjligheter
Folkpartister pladerar for "det virtuella universitetet"
et finns en sak i Sture Lindmarks
Brannpunktsartikel ( 18/ 12) som ar
bra och som verkligen tal att upprepas.
Han tar upp overgangen fran gardagens
industrijobb till dagens informationstjansteyrken, och sager: "Sysselsattningen bland kvinnor okar som en f61jd av att
muskelkraft ersatts av hjamkraft/kunskap".
Han gor riitt i att ta upp detta . Ty kvinnoarbetet okar bade totalt och relativt i
informationssamhallet nar kvinnors Ialanger kommer i bruk. Detta tillhor det
viktiga i denna samhallsutveckling.
Men sedan tanker Lindmark fel narhan
diskuterar intradet i det nya samhallet,
med dess infrastruktur av te1esystem och
datorer. Han ta1ar om att vi nu helt ska
"salsa pa eliten - att vi behover elitskolor inte bara inom idrott och kultur, utan
an mer inom informationssystem, fysik,
kemi och matematik". Detta skulle underlattas av tekniken i det nya samhallet.
En sadan ensidig satsning ar o lamplig. Vad som ar nytt och som kanneteeknar informationssam hallet ar inte
att kunnande och makt kan koncentreras mer. I stallet gaiter det att bredden
naturligt kan framja s.
Det intressanta ar att god utbildning
nu en kelt kan spridas over stora geografiska omraden, och att stora grupper
medborgare darigenom kan fdrkovra sig
pa helt nya satt. Manga far nya chanser
och oprovade talanger oeh begavningar
kan tas tillvara.
Stig Hagstrom och Anitra Steen ger ett
brett perspektiv i sin artikel pa informationssamhallet. De pekar pa att datanaten !agger en ny strukturell och "gran slos" grund fOr samhallsu t vecklingen pa
manga omraden , inte bara fOr utbildningen. Ju snabbare nat , dess battre .
Det ar vart att analysera. Vad behovs
fOr bra kunskapsf6rmedling via datanat?
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VII utbyggt system
Sverige har va l utbyggda telenat fOr
laghastighetsoverfdring. Telefoni, fax ,
elektronisk post, fi loverfdring fungerar
tekniskt bra . Vi har dessutom en vidstrackt anvandning av INTERNET, vi
har uni ve rsitetsdatanatet SUN ET, provnatet SGN, det planerade SIREN osv.
Vi ha r ocksa:
e ti ll fredsstallande grundutbildn ingsniva i genomsnitt
e rim lig datamognad hos befolkningen
• jamf6relsevis bra grundlaggande
sprakkunskaper hos manga.
Det betyder god a mojligheter att fra mgartgsrikt utveckla distansutbildn ing pa
bredden. Detta galler intc bara nationellt. I ett alltmcr intcrnationali scrat
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ning och distansarbete. D ar avser ma n
att studera olika effekter av o lika nya organisatoriska former.
Det ar sarskilt distansutbildning som
visar spannande mojligheter i det elektron iska samhallet. Detta galler pa alia
utbildningsnivaer. Ut oss betrakta universitetsnivan. Har finns nya system
som vantar pa att bli provade. Vissa utvecklingsresurser kravs, men sa dana kan
mycket val bli tillgangliga.
Uppbyggnad av s k kompetenscentra
pagar i anknytning till ett flertal av vara
universitet och hogskolor. Ett 30-tal
sadana planeras. Dessutom har de
''strategiska stiftelserna" (med lontagarfondspengar) inbjudit till formering av kunskapssamverkan . Detta syftartill en effektiviserad ut veckl ingav vara specia1istkunskaper genom organisatoriskt samarbete mcllan bero rda inst itutioner. Kunnande fn\n dcssa centra
bor spridas over telenatet.
Utblldnlng via telenlt
For manga ungdomar har avstandet
till universitets- ellcr hogskoleorter varit avgorande fOr fortsatta studier. Det
galler speciellt ungdomar fra n ieke studievana mi ljoer. Goda mojligheter att
bedriva viktiga delar av universitetsutbildningen via telenat oppnar sig nu nar
tclemonopolet ar avskafTat och konkurrcnscn framiar alit fiigr c tax o r.

Darmed finns ett flertal pedagogiska
former fOr komplettering av dagens universitetsstudier. Man skulle kunna kalla hela det nya och breddade konceptet
fOr kunskapsfdrmedling fOr det virtuella universitetet. Mycket av undervisningen (men inte alit!) kan spridas vidstrackt over telenaten ut i bygderna , och
universitetet blir pa satt och vis virtuell!, oberoende av tid och rum.
En he! del kan hanteras via natanslutna persondatorer. Om man noggrant
gar igenom h ur universitetsstudier normalt bedrivs visar det sig att mycket bade av pedagogisk och administrativ
karaktar- ar mojligt att utfdra med datanatstodda redskap. Nagra exempel:
e Anmiilningsfdrfarande fOr kurser
e Distribution av utbildningsmaterial
och Iitteraturlisto r
e Individuell di a log med andra
e Gruppkontakter i undervisningen
e Informationssokning
e Lopande fragor till och snabba svar
fran Hirarna
e Tentamina
e Betygsattning
e Resultatspridning
e Datorbaserad debatt och diskussio n
~ Informella kontakter mellan studerande
e Information utanf6r universitet och
hogsko lor och mycket annat.
Praktlska erfarenheter
Det finns redan praktiska erfarenheter av val fungerande virtuell undervisning. bl a i den amerikanska delstaten
New Jersey . Detaljerade matningar visar att grupper av studenter fdredrar datorbaserad undervisning framfdr " konventionell" form, och att deaven farbattre studieresultat. Men dessa USA-matningar ar annu inte generaliserbara till
andra pedagogiska miljoer.
Vi maste diirfor gora egna prov har i
landet i rimlig skala fOr att utrona hur v i
kan anknyta till vara egna pedagogi ska
erfarenhct c r.
Manga def:lr a v vi rtuellt utformad undcrvi snin g klaras bra pi\ de existerande
tclen ti tcn i viht land. Men vi ssa form er
krii ver utbyggnad av bi\de hastighet och
teletjan ster. l-Iar ar oc ksa kvalificerad
forskning o m prestanda och okad sakerhet vardefull.
Flera curopei ska fo rskn ings- och utvecklingsprogram ar i okande grad tilllampn ingsorienterade. Har maste vi anknyta . Den europeiska satsningen pi\ utveckling av distansundervisning, DELTA, har annu ett fOr lagt svenskt de lt agande.
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diskuterar intriidet i det nya samhiillet,
med dess infrastruktur av telesystem och
datorer. Han talar om att vi nu helt ska
"salsa pa eliten - att vi behover elitskolor inte bara inom idrott och kultur, utan
an mer inom informationssystem, fysik,
kemi och matematik ". Detta skulle underliittas av tekniken i det nya samhallet.
En sadan ensidig satsning iir olamplig. Vad som ar nytt oeh som kanneteeknar inform ationssamhallet ar inte
att kunn ande och makt kan koncentreras mer. I stiillet galler det att bredden
naturligt kan friimjas.
Det intressanta iir att god utbildning
nu en kelt kan spridas over stora geografiska omraden, och att stora grupper
medborgare darigenom kan fdrkovra sig
pa helt nya satt. Manga far nya chanser
och oprovade talanger och begavningar
kan tas tillvara.
Stig Hagstrom och Anitra Steen ger ett
brett perspektiv i sin artikel pa informationssamhallet. De pekar pi\ att dat anaten !agger en ny strukturell och "granslos" grund for sa mhall sutvecklingen pi\
manga omraden, inte bara fdr utbildningen. Ju snabbare nat , dess biittre.
Det ar vart all analysera. Vad behovs
fdr bra kun skapsfdrmedling via datanat?
VI I utbyg gt system

Sverige har va l utb yggda telenat fOr
laghastighetsoverfdring. T elefoni , fax,
elektronisk post, fil ovc rfdring fungerar
tekniskt bra . Vi har dessutom en vidstrackt anvandning av INTERNET, vi
haruniversitet sdatan iitet SUN ET, provnatet SGN , det planerade SIREN osv.
Vi har ocksi\:
• tillfredsstall and e gru ndut bi ldnin gsniva i genomsn itt
e rimlig datamognad hos befolkningen
e jamfdrelsevis bra grundlaggande
sprakkunskaper hos mi\ nga.
Det betydergoda moj lighet er all framgangsrikt utveckla distansutbildning pa
bredden . Dett a giiller inte bara nationellt. I ett alltmer internationaliserat
samhalle spclar mojligheterna att kunna
kommunicera stor roll. Telebaserade utbildningspaket av olika utformning
finns redan tillga ngliga fri\n mi\nga olika hall. Har ar sprakkunskaper fundamentala. Systemet kan ocksa fi\ en utjamnande och gransoverskridande kulturell effekt.
Genom samverkande datasystcm kan
vi ocksa sprida utfdrande av olika arbetsuppgifter till satellitkontor och
grannskapscentraler, pa stora eller sma
avstand fran fdretagens och organ isationernas huvudkontor. I manga fall kan
ocksa arbete distribueras anda till persondatorer i hemmen. Nutek och arbetsmiljofonden har just startat ett forskningsprogram ("Samarbete oeh Teknik") som bl a omfattar di stan sutbild-
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ning och distansarbete. Dar avser man
att studera olika effekter av olika nya organisatoriska former.
Detar sa rskilt distansutbildning som
visar spannande mojligheter i det elektroniska samhallet. Detta galler pa alia
utbildningsni vaer. Lat oss betrakta universitetsnivan . Har finns nya system
som vantar pa att bli provade. Vissa utveekl ingsres urser kravs, men sa dana kan
mycket val bli tillgangliga.
Uppbyggnad av s k kompetenscentra
pi\gar i anknytning till ett nertal av vara
universitet och hogskolor. Ett 30-tal
sadana planeras. Dessutom bar de
"st rategi ska st ift elserna" (med lontagarfond spengar) inbjudit till formering av kunskapssamverkan . Delta syftar till en effekt iv iserad ut veck li ng a v vara spec iali stkun skaper genom organisator iskt sa mar bete mell an berorda inst itutioner. Kunnande fr{m dessa cen tra
bor spriclas over tclcnatet.
Utblld nlng via t e lenlt

For manga ungdomar har avstandet
till universitets- eller hogskoleorter varit avgo rande fdr fortsatta studier. Det
galler speciellt ungdoma r fran icke studi eva na miljoer. Gocla mojligheter att
bedriva vikti ga delar av universitetsutbildningen via telenat oppn ar sig nu na r
telemonopolet ar avskafTat och konkurrenscn friimjar alit liigrc taxor.
Manga typer av pedagogiska uppgi fter och administrativa ii rendcn klaras
via persondator hemma ell er i narmiljon. CD-ROM och video per kabel kan
komplettera. Och geme nsa mm a fd rela sningar distribueras vidstrackt via interaktiv a videokonferenser till for de
studerande narbel agna pedagog iska
knutpunkter. Nya interaktiva kommunikationssystem kan effektivisera delta .
I delta sammanhang kommer biblioteken att spela en viktig roll bade lOr teknik oeh humaniora. Datoriserad litteratursokning via bibliotekssystem ar bade
viktig oeh stimulerande.
Medborgarkontor kan vara en annan
form fdr kontakt med myndigheter och
fdr upplysning i samhallskunnande.

karaktar:.. ar mo}ligt att utfdra med datanatstodda redskap. Nagra exempel:
e Anmalni ngsfdrfarande fdr kurser
e Distribution av utbildningsmaterial
och litteraturlistor
e Individuell dialog med andra
e Gruppkontakter i undervisningen
e Informationssok ning
e Lopande fragor till och snabba svar
fran lararna
e Tentamina
• Betygsattning
e Resultatspridning
e Datorbaserad debatt och diskussion
~ Informelia kontakter mellan studerande
e Information utanfdr universitet och
hogskolor och myeket annat.
Praktlska erfarenheter

Det finns redan praktiska erfarenheter av val fungerande virtuell underv isning, bl a i den amerikanska delstaten
New Jersey. Detaljerade matningar visar att grupper av stud ent er fdreclrar datorbaserad undervi sn ing framfdr "konvent ionell " form, och att deaven farbattre stud icresu ltat. Men dessa USA-matnin gar ar annu inte generaliserbara till
andra pedagogiska miljoer.
Vi maste darfor go ra egna prov har i
Ia nd e! i rimlig ska la fdr att utrona hur vi
kan ankn yta till vara egna pedagogiska
erfarenhctcr.
Miinga dclar av virtucll t utformad undervi sni ng klaras bra pi\ de ex iste rande
t e l cn~itcn i v;\rt la nd . Men vissa former
kraver utbyggnad av bade hastighet och
teletjan stcr. l-Iar ar oc ksa kvalificerad
forskning om prestanda oe h okad sakerhet vardefu ll.
Flera curopeiska forskn ings- och utveck lingsprogram ar i okande grad tillli:impningsorienterade. Har maste vi anknyta. Den europciska satsn ingen pii utvcckling av distansundervisning, DELTA. har annu ett fdr lagt svenskt deltagan de.
Finansministcr Anne Wibb le har i en
artikel pi\ dcnna sida pekat pii att det vore vi:irclefullt meet en utarbetad nationell
strategi fdr ett a nt al vikti ga teleti!Himpningar. Det ar myeket bra att hon har
fas t uppm arksam heten pa delta. Morgondagens samhalle ar olikt gardagens,
och atgi:irderbehovs, menarhon . Det badar gott fd r mojligheterna till utvidgade
prov kring det virtuella universitetet,
so m ett led i att sprida utbi ldningsmojligheter till alit ner.
Tidigare artikla r: 27 I II (Heinrich
Blauert), 5/12 (Mats Svegfors), 11 /12
(Bjorn Rosengren), 18/12 (Sture Lindmark), 23/ 12 (N ils Bildt), 9/ 1 (Stig Hagstrom och Anitra Steen) och 16/ I (Bo
Lindstrom).

