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Förord

Att öka digitaliseringen av högskolan har varit ett mål som funnits
under lång tid. Pandemin under våren 2020 gjorde dock frågan akut
och utvecklingstakten närmast exploderade. Rekommendationen att
all undervisning på Sveriges högskolor skulle bedrivas på distans
innebar en mycket snabb förändring och högskolelärare fick på kort
tid ställa om till fjärrundervisning. Samtidigt innebär digitalisering
av högskolan mer än enbart nätbaserade utbildningar på distans.
Snarare handlar det om ett utvecklingsarbete som, om det görs medvetet och strategiskt, kan leda till pedagogiska vinster. Möjligheterna
att integrera digitala verktyg i den pedagogiska verktygslådan finns,
men i vilken utsträckning används de? Hur långt digitaliseringen av
högskolan egentligen har kommit i Sverige och hur digitala möjligheter bäst tas tillvara av lärosätena är frågor som fortfarande är
relativt outforskade.
I den här rapporten till ESO undersöker Kjell Nyman hur den
nya teknikens möjligheter tas tillvara inom den svenska högskolan.
I rapporten kartläggs hur långt olika lärosäten kommit i sin digitala
utveckling och vilka hinder de stött på. Analysen visar att användningen av digitala verktyg ökat och att flertalet lärosäten har utarbetade strategier och centrala stödfunktioner för att främja digitalisering. Samtidigt finns tecken på att kunskapen och kompetensen
för att utveckla högskolepedagogiken är ganska ojämnt fördelad.
Likaså verkar den potential som finns att nå nya grupper av befolkningen via digitala verktyg inte vara fullt utnyttjad. Författaren
presenterar avslutningsvis ett antal policyrekommendationer för att
de ännu outnyttjade möjligheterna bättre ska kunna tas tillvara.
Digitalisering bör inte vara ett självändamål, men det är ändå så
att svenska universitet och högskolor bör anamma utvecklingen för
att kunna behålla sin attraktionskraft. Min förhoppning är att denna
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rapport ska ge insikter och nycklar för att underlätta det fortsatta
arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp bestående
av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har letts av Sylvia
Schwaag Serger, ledamot i ESO:s styrelse. Som alltid i ESO-sammanhang svarar författaren själv för innehåll, slutsatser och förslag i
rapporten.
Stockholm i juni 2020
Hans Lindblad
Ordförande i ESO

Författarens förord

Coronapandemin fick många följdverkningar. En av de mer oväntade var att allt det idoga arbete som under lång tid bedrivits av medarbetare inom högskolan med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar plötsligt fick en tidigare aldrig
skådad relevans. När Folkhälsomyndigheten och regeringen presenterade sin rekommendation om att all undervisning inom högskolan
från och med den 18 mars 2020 bör bedrivas på distans vidtog en
febril aktivitet ute på landets lärosäten. De universitetslärare som
tidigare i huvudsak förlitat sig på salsföreläsningar och campusförlagda seminarier fick hjälp av kollegor att nå ut till sina studerande
med för dem i flera fall oprövade digitala verktyg. Digitalt undervisningsmaterial och tips på hur det kan användas delades generöst
lärare emellan och flera tog tacksamt till sig av de alternativa digitalt
baserade examinationsmetoder som utvecklats.
Erfarna it-pedagoger och utvecklare av högskolepedagogik vittnade om att det under ett fåtal dramatiska veckor hände mer med
lärarnas användning av digitala resurser än vad som sammantaget
hänt på flera år. Allt blev av naturliga skäl inte bra. De förhållanden
under vilka mängder av universitetslärare tvingades övergå till
undervisning på distans var långt ifrån optimala. Lärosätenas centrala
stödresurser blev ansträngda till bristningsgränsen och lärare som
från början hade en avvaktande inställning till undervisning på distans kunde, i stället för att bli nyfikna på de digitala verktygens
möjligheter, likväl bli stärkta i sin övertygelse om att distansundervisning aldrig kan blir lika bra som campusförlagd undervisning. I
den akuta situation som rådde gavs sällan något egentligt utrymme
för vidareutveckling av pedagogiken utifrån de specifika egenskaper
som kännetecknar digitala verktyg. Vad det handlade om var istället
att under rådande omständigheter få verksamheten att fungera så
gott det gick.
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När smittspridningen dämpats och restriktionerna monterats ner
är det därför viktigt att utrymme ges för att tillvarata de erfarenheter
som enskilda lärare, ansvariga för högskolepedagogisk utveckling, itpedagoger och ledningen för lärosätena samlat på sig under dessa i
många avseenden exceptionella månader. Lärare behöver utrymme
för eftertanke och kompetensutveckling så att de kommer vidare
utifrån de nya erfarenheter som många av dem fick av digitala verktyg, samtidigt som högskole- och it-pedagoger, tillika ledningarna
för våra universitet och högskolor, behöver tid för erfarenhetsutbyte, lärdom och reflektion, gärna i samarbete med kollegor på andra
lärosäten, för att vända den plötsligt påtvingade utmaningen till
något positivt. På nationell nivå har arbetet redan startat i form av
ett initiativ som Sveriges universitets- och högskoleförbund
(SUHF) tagit till att organisera ett erfarenhetsutbyte lärosätena
emellan om lärdomar från den snabba digitaliseringsomställning som
coronakrisen gav upphov till. Dessutom har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fått i uppdrag att utvärdera coronapandemins
konsekvenser för högskolans verksamhet.
Denna rapport, till vilken underlaget i huvudsak samlades in strax
innan coronaviruset spred sig till Sverige, ger en bild av digitaliseringen inom högre utbildning innan allt ställdes på ända våren
2020. Materialet och den sammantagna bilden ställs utan förbehåll
till förfogande för alla de som kan ha nytta av det när de tar sig an
den viktiga uppgiften att sammanställa de lärdomar som kan dras av
den dramatiska händelseutvecklingen vårterminen 2020. Jag vill i det
sammanhanget också rikta ett varmt tack till den referensgrupp som
insiktsfullt väglett mig i arbetet med att fullfölja mitt uppdrag.
Stockholm i juli 2020
Kjell Nyman

Innehåll

Sammanfattning .................................................................. 9
Summary .......................................................................... 17
1

Bakgrund, syfte och frågeställningar ............................ 25

1.1

Digitaliseringen sett utifrån ett historiskt perspektiv .......... 26

1.2

Den högre utbildningens framtidsutmaningar ...................... 30

1.3

Syfte ......................................................................................... 35

1.4

Frågeställningar ....................................................................... 36

2

Metod, avgränsning och disposition ............................. 39

2.1

Insamling av underlag till den genomförda studien .............. 39

2.2

Avgränsning ............................................................................ 44

2.3

Disposition .............................................................................. 44

3

Digitalisering i coronapandemins spår ......................... 47

4

Initiativ på lärosätes- och internationell nivå ................ 53

4.1

Lärosätenas digitaliseringsstrategier ...................................... 54

4.2

Insatser av organisatorisk karaktär ........................................ 57

4.3

Öppna lärresurser och MOOCs ............................................ 61

7

Innehåll

2020:5

5

Digitala resursers betydelse för undervisningens
kvalitet och effektivitet ............................................... 73

5.1

Tolkning av styrdokumentens betoning på kvalitet och
effektivitet ............................................................................... 73

5.2

Forskning om de digitala resursernas betydelse för
undervisningens kvalitet och effektivitet .............................. 78

5.3

Utökade möjligheter till samarbete mellan lärosäten ........... 90

5.4

Lärosätenas bedömning av digitala resursers betydelse
för kvalitet och effektivitet .................................................... 93

6

Rekrytering av nya grupper till högre utbildning .......... 101

6.1

Digitala resursers möjligheter att bredda deltagandet i
högre utbildning geografiskt................................................ 102

6.2

Digitaliseringens betydelse för det livslånga lärandet ........ 109

7

Slutsatser och rekommendationer .............................. 123

7.1

Slutsatser ............................................................................... 123

7.2

Rekommendationer .............................................................. 132

Referenser ....................................................................... 149
Onlinebilagor, se www.eso.expertgrupp.se

8

Sammanfattning

Den undersökning om digitaliseringen inom högre utbildning som
presenterats i denna rapport syftar till att genomföra en bred kartläggning och analys som kan ligga till grund för rekommendationer till
regeringen med förslag till insatser som kan underlätta det fortsatta
arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter och hantera de
utmaningar den ger upphov till. Kartläggningen och analysen har
genomförts utifrån följande frågeställningar.
1. Vilka möjligheter har digitaliseringen skapat till att öka den högre
utbildningens kvalitet, förbättrat dess effektivitet och rekrytera
nya grupper av studerande till högre utbildning?
2. Hur långt har högskolan kommit i sin strävan att tillvarata
digitaliseringens möjligheter och vilka hinder har lärosätena stött
på?
3. Vilka problem och fallgropar ger digitaliseringen upphov till och
hur kan de hanteras?
4. Vilka internationella exempel på digitalt mer avancerade system
finns det som Sverige kan lära av?
5. Vad kan regeringen göra för att underlätta lärosätens fortsatta
arbete med att tillvarata de möjligheter och hantera de utmaningar som digitaliseringen ger upphov till?
Det underlag som använts för att besvara dessa frågor har samlats in
via en litteraturgenomgång, tre enkäter till landets lärosäten, en
tidsserieanalys baserad på SCB:s högskole- och sysselsättningsregister och ett trettiotal intervjuer med företrädare för centrala
myndigheter och tolv lärosäten. De huvudsakliga slutsatserna från
kartläggningen och analysen, uttryckta i form av svar på ovanstående
frågor, kan sammanfattas på följande sätt.
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Vilka möjligheter har skapats?
Digitaliseringen har, allt sedan de första persondatorerna gjorde sitt
intåg på lärosätena för snart fyra decennier sedan, skapat allt större
möjligheter att utveckla högskolepedagogiken på ett sätt som
innebär att såväl utbildningens kvalitet som effektivitet ökar, samtidigt som nya grupper av studerande kan rekryteras. Ett stort antal
digitala verktyg har utvecklats som universitets- och högskolelärarna
kunnat ta hjälp av i sin undervisning. Det handlar dels om hårdvaror
som datorer, videoutrustning, mobiltelefoner m.m. vilka blivit allt
mer behändiga att använda, dels om mjukvaror som bl.a. digitala
lärplattformar, digital plagieringskontroll, utrustning för digitala
salstentamen, ordbehandling- och kalkylprogram. Den högre utbildningens förutsättningar har dessutom i grunden förändrats till följd
av att allt mer information och kunskap läggs ut på nätet. Det gäller
inte minst forskningsresultat, som de flesta i dag med lätthet når via
internet.
De förändringar som skett har på ett påtagligt sätt förbättrat
möjligheterna att skapa aktivitetsbefrämjande blandade lärmiljöer
(blended learning) där undervisningsmoment baserad på digitala
resurser blandas med mer traditionella former ansikte mot ansikte.
Det kan t.ex. handla om s.k. omvända klassrum (Flipped Classroom)
där de studerande får ta del av inledande genomgångar online i syfte
att frigöra tid för mer interaktiv och fördjupande undervisning när
klassen möts. De inledande genomgångarna utformas i allmänhet av
läraren själv men det har också skett en ökning av s.k. öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER), MOOCs (Massive
Open Online Courses) och annat digitalt undervisningsmaterial
som universitet runt om i världen delar med sig av, vilket påtagligt
ökat det utbud av resurser som lärarna har att välja mellan när de ska
utforma sina kurser.
Utvecklingen av mer blandade lärmiljöer har också inneburit att
skillnaderna mellan utbildning på campus och distans minskat.
Videoinspelningar, diskussionsfora och lärplattformar, som från
början togs i bruk framför allt inom distansutbildningen, används
numera också på campus, samtidigt som allt fler distansutbildningar
kombineras med träffar på campus och ibland även på kommunala
lärcentra. Detta har lett till att allt fler studerande fått möjlighet att
läsa hela program på distans. Det stora utbudet av digitala verktyg
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och undervisningsformer har även gjort det lättare att rekrytera
tidigare underrepresenterade grupper till högre utbildning t.ex. boende med långt avstånd till närmaste campus och yrkesverksamma
akademiker som är i behov av fortbildning. För dessa har de digitala
resurserna spelat en betydelsefull roll bl.a. till följd av möjligheterna
att utforma undervisningen på ett mer flexibelt sätt.
Dessutom händer det mycket inom den s.k. EdTech-branschen1.
Med digitala verktyg baserade på ”virtual and augmented reality” och
tillika artificiell intelligens utvecklas många nya möjligheter, men
huvuddelen av utvecklingsarbetet befinner sig fortfarande i sin linda
vilket gör att det är svårt att veta vilken betydelse det kan komma att
få för högskolepedagogiken. Det som händer inom detta område är
emellertid något som definitivt bör bevakas, både vad gäller
möjligheter som kan skapas, och de utmaningar som kan uppkomma.
Hur långt har lärosätena kommit?
De svenska lärosäten har i många avseenden kommit långt i sin
strävan att ta tillvara ovan beskrivna möjligheter och hantera de
utmaningar som digitaliseringen ger upphov till. Teknisk utrustning
installeras i snabb takt, allt fler lärosäten använder sig av allt mer
avancerade digitala lärplattformar och på sex av tio yrkesprogram
används redan digitala salstentamina, om än endast i begränsad
omfattning. Nio av tio lärosäten har någon form av central funktion
med särskilt ansvar för att stödja lärarna i deras strävan att på ett
genomtänkt sätt utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt är
erfarenheten av, kunskapen om och den kompetens som krävs för
att på ett genomtänkt sätt utnyttja de möjligheter som digitaliseringen skapat, ojämnt fördelad i lärarkåren. De resurser som finns
på stödfunktionerna räcker ofta inte till och flera medarbetare
vittnar om svårigheter att nå ut till de lärare som förmodligen skulle
vara mest betjänta av stöd. De tre vanligaste förklaringarna till detta
tycks, enligt litteraturgenomgången, enkätsvaren och de intervjuer
som genomförts, vara att undervisningen inom högskolan är traditEducational Technology (EdTech) definieras oftast som ”the theory and practice of design,
development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for
learning”.
1
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ionsbunden, att den är satt under tidspress och att den påverkas av
statusskillnaden mellan forskning och undervisning.
Medvetenheten om de digitala lärresurser som universitet runt
om i världen sedan millenniumskiftet lagt ut för användning via
internet och som kan bidra till att höja såväl kvalitet som effektivitet
i den undervisning som bedrivs, är fortfarande låg. Detta trots de
initiativ som togs av Kungliga biblioteket och den numera nedlagda
Myndigheten för nätuniversitetet för mer än femton år sedan. Likaså
är det få som delar med sig av det undervisningsmaterial som de
själva tar fram. Det förekommer endast på var tionde yrkesprogram.
De system som byggts upp för att validera kunskaper och reell
kompetens som de studerande tillägnat sig via bl.a. MOOCs, är
dessutom bristfälliga och de tekniska möjligheterna att utveckla
gemensamma kurser utnyttjas i allt lägre grad.
De möjligheter som skapats via digitala verktyg att nå ut med
högre utbildning till glest befolkade landsdelar har ännu inte resulterat i någon minskad skillnad i studiedeltagande mellan tät- och glesbefolkade delar av landet. Skillnaderna har snarare ökat under de
senaste 10 åren. Distansundervisningens betydelse för studiedeltagande i de glesast befolkade delarna av landet har förvisso ökat,
men dess utjämnande effekt mellan tätt och glest befolkade landsdelar totalt sett i riket har minskat. Inte heller förväntningarna om
att digitala verktyg ska förstärka det livslånga lärandet har infriats.
Sett över de senaste två decennierna har andelen aktiva studerande,
som är i åldern 35–64 år, minskat.
Flera studerande, både över och under 35 år, har även behov av
att kombinera studier med förvärvsarbete. Detta är en grupp för
vilka digitala resurser, enligt tre av fyra lärosäten, har stor betydelse
för möjligheten att studera. Andelen studenter som förenar heltidsstudier med förvärvsarbete har stigit i alla åldersgrupper och den är
störst på de yrkesprogram där en stor andel av de studerandes föräldrar saknar eftergymnasial utbildning t.ex. grundlärar-, sjuksköterske- och socionomprogrammet.
Vilka är problemen och fallgroparna?
En av de största fallgroparna med digitaliseringen inom högre utbildning tycks vara tron att den nya tekniken kan lösa pedagogiska
problem inom alla delar av undervisningen. Digitaliseringen får, i det
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avseendet, aldrig bli ett självändamål. Den är, och ska enbart vara, ett
hjälpmedel för att utveckla högskolepedagogiken som ska användas
endast när den gör nytta.
En annan fallgrop är svårigheten att tolka det gällande juridiska
regelverket när ny teknik introduceras. Det kan t.ex. gälla GDPR,
tillgänglighetslagen, offentlighetsprincipen och immaterialrätten.
Det finns en uppenbar risk för att dessa tolkningsproblem kan leda
till att lärarna tar det säkra före det osäkra och avstår från att tillvarata de möjligheter som finns att utveckla undervisningen med
hjälp av ny digital teknik.
En tredje fallgrop att tänka igenom är konsekvenserna av att
studenter och lärare lämnar efter sig stora mängder av dataspår när
de använder molnbaserade digitala tjänster av olika slag. Det gäller
t.ex. MOOCs som utvecklats på externa plattformar eller när molnbaserade digitala lärplattformar används. Även om lärosätena enligt
avtal äger rättigheten till dessa dataspår så har de stora multinationella utbildningsföretag som levererar tjänsterna tillgång till dessa Big
Data och använder dem för utveckling av nya affärsmodeller. Varken
svenska myndigheter eller någon gemensam europeisk organisation
har i dagsläget någon kontroll över detta.
Vilka internationella exempel kan vi lära av?
Flera andra länder har kommit längre än Sverige i sina strävanden att
tillvarata de möjligheter som skapats för utökat samarbete lärosätena
emellan i frågor om högskolepedagogik och digitalisering. I t.ex.
Norge, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien finns myndigheter eller andra centrala institutioner med uppgift att samordna
lärosätenas arbete med breddad rekrytering, pedagogisk utveckling
och nätbaserade distansutbildningar. Även i Sverige fanns fram till
2008 en myndighet med liknande uppdrag men därefter har samordningen skötts av nätverk med begränsade resurser, utan finansiering och kansli. Samtidigt har de nationella arenorna för erfarenhetsutbyte om högskolepedagogiska frågor och den betydelse som
digitala resurser har i detta sammanhang, inte räckt till.
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Rekommendationer
För att underlätta lärosätens möjligheter att ta sig an ovan nämnda
hinder och utmaningar bör regeringen vidta en serie åtgärder av vilka
följande framstår som särskilt angelägna att genomföra:
1. Skapa utrymme för ett permanent högskolepedagogiskt lyft
genom en omprioritering mellan forskning och undervisning
med innebörden att 2 procent av de statliga forskningsfinansiärernas anslag för forskning förs över till det anslag som finns
för särskilda medel till universitet och högskolor.
2. Ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att utforma ett
förslag till statligt stöd på sammanlagt 15 miljoner kr per år till de
nätverk för samarbete mellan lärosäten som byggts upp i syfte att
axla det ansvar som regeringen tidigare lade på den numera
nedlagda Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre
utbildning (NSHU).
3. Tillsätt en statlig utredning med uppdrag att klargöra hur gällande
juridiska regelverk bör tolkas när ny teknik introduceras inom
högre utbildning och vid behov föreslå lämpliga förändringar av
regelverket.
4. Utarbeta en plan för implementering av Unescos rekommendation
om öppna lärresurser (OER) som Sverige ställde sig bakom 2019.
5. Reformera den administrativa hanteringen av all validering inom
högre utbildning genom att föra över ansvaret för informationen
och mottagandet av ansökningar om validering, samt utbetalningen av den ersättning på 15 000 kr per genomförd validering
som lärosäten bör erhålla, till lämplig central myndighet.
6. Stimulera deltagande i högre utbildning i de glesast befolkade
delarna av landet genom ett riktat bidrag till kommunala lärcentra
för varje högskolepoäng som studerande som deltagit i centrats
aktiviteter avlägger vid svenska lärosäten.
7. Fördjupa analysen av den utbildningsteknologiska utvecklingen
genom ett uppdrag till Vinnova innefattande bedömningar av de
konsekvenser som EdTech och Learning Analytics, samt genereringen av Big Data inom utbildningsområdet, ger upphov till.
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Rekommendationerna beskrivs mer ingående i avsnitt 7.2.
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Summary

This report presents a survey and analysis of digital transformation
in Swedish higher education conducted with the aim of forming a
basis for recommendations to the Swedish Government and proposals for initiatives that may facilitate continued efforts to harness
the opportunities of digital technologies in higher education and
address the challenges it gives rise to. The survey and analysis have
been carried out based on the following questions.
1. What opportunities has digital transformation created to increase
the quality of higher education, improve its efficiency and recruit
new groups of students to higher education?
2. How far have Sweden’s higher education institutions come in
their quest to harness the opportunities of digital transformation,
and what obstacles have the they encountered?
3. What problems and pitfalls are posed by digital transformation,
and how can these be managed?
4. What international examples of more advanced digital systems
can Sweden learn from?
5. What can the Government do to facilitate the continued work of
higher education institutions to harness the opportunities and
manage the challenges that digital transformation poses?
The data needed for answering these questions have been collected
through a literature review, three questionnaires sent to the
country’s higher education institutions, a time series analysis based
on Statistics Sweden’s higher education and employment registers,
and some thirty interviews with representatives of central government agencies and twelve higher education institutions. The main
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conclusions, expressed in the form of answers to the above
questions, can be summarised as follows.
What opportunities have been created?
Ever since the first personal computers were introduced into higher
education almost four decades ago, the digital transformation has
gradually created more and more opportunities to develop higher
education teaching methods in a way that improves both the quality
and efficiency of education, while also facilitating the recruitment of
new groups of students. A large number of digital tools have been
developed that higher education teachers have been given the
opportunity to explore in their teaching. These include hardware,
such as computers, video equipment and mobile phones, which have
become increasingly convenient to use, as well as software, such as
learning management systems and plagiarism prevention tools,
digital exam systems, and word processing and spreadsheet
programs. In addition, the conditions in higher education have
fundamentally changed, as more and more information and knowledge is made available online. This applies not least to research
results, which most people can easily access via the internet today.
This change that has taken place has significantly improved the
opportunities to create activity-based blended learning environments with thoughtful blends of teaching activities based on digital
resources and more traditional face-to-face methods. This may, for
example, take the form of a flipped classroom, where students take
part in introductory online tutorials to free up time for more
interactive and in-depth teaching when the class meets. The initial
tutorials are generally designed by the teachers themselves, but the
large increase in open educational resources (OERs), massive open
online courses (MOOCs) and other digital teaching materials
shared by universities around the world have increased the range of
resources that teachers can choose from when designing their
courses.
The development of more blended learning environments has
also reduced the differences between on-campus education and
distance learning. Video recordings, discussion forums and learning
platforms, which were initially used primarily in distance learning,
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are now increasingly used on campus as well, while distance
education is increasingly being seamlessly combined with meetings
on campus and sometimes even at municipal learning centres. This
has resulted in more students being able to complete entire
programmes remotely. The wide range of digital tools and teaching
methods has also made it easier to recruit previously underrepresented groups to higher education, e.g. communities with long
travel distances to the nearest campus and professional academics in
need of continuing education. Digital resources have played a
significant role for many people by making it easier to design more
flexible ways of teaching.
In addition, there have been many developments within the
EdTech industry. New digital tools based on virtual and augmented
reality, as well as artificial intelligence, are being developed, resulting
in many exciting opportunities. But most of this development work
is still in its infancy, making it difficult to know what significance it
may have for higher education. However, developments in this area
should definitely be monitored, both in terms of future
opportunities and difficult challenges that may arise.
How far have higher education institutions come?
In many respects, Sweden’s higher education institutions have come
a long way in their efforts to harness the opportunities described
above and manage the challenges posed by digital transformation.
Technical equipment has been installed at a rapid pace; more and
more higher education institutions are introducing learning
management systems around which most of their teaching revolves;
and six out of ten professional programmes are already using digital
equipment for examinations, albeit to a limited extent. Nine out of
ten higher education institutions have some form of central function
with special responsibility for supporting teachers in their quest to
harness the opportunities of digital transformation and manage any
problems that arise. At the same time, the experience, knowledge
and skills required to make use of the opportunities created by
digital transformation in a well-thought-out way are unevenly
distributed in the teaching profession. The resources available via the
support functions are often insufficient and higher education staff
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testify to the difficulty in reaching out to those teachers likely to be
best served by their support. According to the literature review,
survey responses and interviews conducted, the three most common
explanations for this appear to be that higher education teaching is
bound by tradition, it is under time constraints and it is affected by
the status differences between research and teaching.
Awareness of OERs and other digital resources that have been
made available online by universities around the world since the turn
of the millennium, and that can help to improve both the quality and
efficiency of the teaching conducted, is still low in Sweden despite
the initiatives taken by the National Library of Sweden and the
Swedish Cyber University more than fifteen years ago. Similarly,
few teachers at Swedish higher educational institutions share the
teaching material that they produce. This occurs in only one out of
every ten professional programmes. Moreover, the systems
developed to validate the knowledge and real skills that students
have acquired through e.g. OERs and MOOCs, are inadequate, and
the increased technical opportunities for developing common
courses are being used less frequently by Swedish higher education
institutions.
The opportunities created by digital tools to reach out to sparsely
populated regions with higher education programmes have not yet
resulted in a reduction of the difference in study participation
between densely populated and sparsely populated areas of Sweden.
The differences have instead increased over the last ten years. The
importance of distance education in Sweden’s sparsely populated
regions has certainly increased, but its development has not been
strong enough to counteract the general trend towards reduced
participation overall. Nor has the expectation been fulfilled that
digital tools will enhance lifelong learning. Over the past two
decades, the proportion of all active students aged 35–64 has
decreased.
Many students, both over and under the age of 35, also need to
combine studies with gainful employment. According to three out
of four higher education institutions, digital resources are very
important to this group. The proportion of students combining fulltime studies with gainful employment increased in all age groups
between 2002 and 2018. The increase was greatest for independent
courses and professional programmes – such as preschool teacher,
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compulsory school teacher, nursing and social work programmes –
where a large proportion of the students’ parents lack postsecondary education.
What are the problems and pitfalls?
One of the biggest pitfalls of digital transformation in higher
education seems to be the belief that these new technologies can
solve educational problems in all aspects of teaching. Digital
transformation must never become an end in itself in this respect. It
is, and should only ever be, a tool for developing higher education
pedagogy – a tool that should be used only when it is beneficial, and
then in a way that provides the most benefit.
Another pitfall is the difficulty in interpreting the applicable legal
regulations when new technology is introduced. For example, this
may apply to the General Data Protection Regulation, the
Accessibility Act, the principle of public access to information and
intellectual property law. Consequently, there is a clear risk that
teachers will play it safe and refrain from making use of the
opportunities available to develop their teaching with the help of
new digital technologies.
A third pitfall is a lack of awareness of the importance of
considering the consequences of the vast digital footprints students
and teachers generate when using cloud-based digital services of
various kinds. This includes when educational institutions develop
MOOCs on external platforms and when cloud-based learning
management systems are used. Although these educational institutions, under an agreement, own the right to these digital footprints,
the large multinational education companies providing these services
have access to this Big Data and use it primarily to develop new
commercially viable business models. This is a development that no
Swedish government agency or joint European organisation has any
control over.
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What international examples can Sweden learn from?
Several other countries have come further than Sweden in their
endeavours to harness the opportunities that have been created for
extended collaboration between educational institutions in matters
relating to higher education and digital transformation. In Norway,
France, the Netherlands and the United Kingdom, for example,
there are government agencies or other central institutions with the
task of coordinating higher education institutions’ work on broader
recruitment, educational development and online distance education. Until 2008, there was also a government agency in Sweden with
a similar role, but coordination of these and related issues has
subsequently been handled by networks without funding or offices.
This has made coordination more difficult, while at the same time
the national arenas for exchanging experiences on higher education
pedagogical issues, and the significance that digital resources have in
this context, are insufficient.
Recommendations
In order to facilitate higher education institutions’ ability to address
the above-mentioned obstacles and challenges, the Government
should take a series of measures, of which the following appear to be
particularly urgent to implement:
1. Create opportunities for a permanent boost to higher education
pedagogy through setting new priorities between research and
teaching by transferring 2 per cent of the State’s research funding
grants to the funding available for special funding to universities
and higher education institutions.
2. Task the Swedish Council for Higher Education with drawing up
a proposal for state aid totalling SEK 15 million per year to the
networks for cooperation between higher education institutions
that have been built up in order to shoulder the responsibility that
the Government had previously placed on the now closed
Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher
Education.
3. Appoint a government inquiry with the task of clarifying how
applicable legal regulations should be interpreted when new
22
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technology is introduced in higher education and, if necessary,
propose changes to the relevant legislative texts.
4. Develop a plan for the implementation of the Recommendation
on Open Educational Resources that Sweden endorsed at the
UNESCO General Conference in November 2019.
5. Reform the administrative management of all validation in higher
education. This should be done by transferring responsibility for
the information on the right to validation and the receipt of
applications to an appropriate central government agency, which
should also be responsible for providing compensation of SEK
15 000 per validation to higher education institutions.
6. Encourage participation in higher education in the most sparsely
populated parts of the country through a targeted contribution
to municipal learning centres amounting to SEK 500 for each
higher education credit (ECTS) earned at Swedish educational
institutions by students participating in a centre’s activities.
7. Task Vinnova, Sweden’s innovation agency, to deepen the
analysis of rapid educational technology developments. This
should include assessments of the consequences arising from
advances in EdTech and Learning Analytics and the generation of
Big Data in the field of education.
The recommendations are described in more detail in section 7.2.
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Digitaliseringen påverkar på ett eller annat sätt alla delar av samhället. Inom en mängd olika sektorer har förutsättningarna för den
verksamhet som bedrivs förändrats i grunden. Det har beskrivits av
bl.a. Digitaliseringskommissionen som lyft fram och analyserat de
radikalt förändrade förutsättningar som digitaliseringen och användningen av den nya tekniken gett upphov till (Digitaliseringskommissionen 2015). Produktiviteten inom näringslivet, i synnerhet i
tillverkningsindustrin, har ökat till följd av den automatisering och
strukturomvandling som följt i digitaliseringens spår (Heyman m.fl.
2016). De digitala verktygen har där, liksom inom andra områden,
skapat nya förutsättningar för kreativa innovationer ˗ innovationer
som i sin tur ofta förutsätter organisatoriska förändringar för att den
tekniska utvecklingens landvinningar ska kunna tas tillvara och
mervärde skapas (Digitaliseringsrådet 2018). Det gäller inte bara inom den privata sektorn utan även för offentligt finansierad verksamhet. Ett exempel är hälso- och sjukvården där digitaliseringen kan
öppna nya vägar till sjukvård, stärka patienterna och förbättra tillgängligheten (Blix och Levay 2018). Ett annat exempel är skolan, där
regeringen i sin digitaliseringsstrategi slagit fast att det svenska
skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn
och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten (Utbildningsdepartementet 2017). Högre utbildning utgör i
dessa avseenden inget undantag. Tvärt om. Digitaliseringens kärna
handlar till stor del om att det som utgör den högre utbildningens
grundläggande stoff – information och kunskap – har blivit betydligt
mer lättillgängligt och enkelt att bearbeta på ett kraftfullt sätt. Det
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har skapat förutsättningar för kreativa innovationer som kan vara
minst lika omvälvande som inom andra samhällssektorer.

1.1

Digitaliseringen sett utifrån ett historiskt
perspektiv

Sett över en längre tidsperiod kan man identifiera tre större tekniksprång som förändrat förutsättningar för det lärande som sker inom
högre utbildning. Det första kom när allt fler lärare inom högskolan
på 1980-talet fick tillgång till persondatorer. Det förenklade på många
sätt, i synnerhet planeringen av det pedagogiska arbetet. Ordbehandlings-, kalkyl- och bildbearbetningsprogram underlättade framställningen av undervisningsmaterial, samtidigt som administrativa
arbetsuppgifter, hantering av register och simuleringar av olika slag
kunde utföras på ett betydligt smidigare sätt än tidigare.
Samtidigt tog det tid innan användningen av persondatorer slog
igenom på bred front. I början av 1990-talet var det endast ett fåtal
lärosäten som hade utarbetat en datorpolicy. Användningen av persondatorer var i stället en fråga för den enskilde läraren och studenternas tillgång till datorkraft var på de flesta håll outvecklad
(SOU 1992:1). Det kom dock att ändras på ett påtagligt sätt under
senare delen av 1990-talet då i stort sett samtliga lärosäten byggde
upp särskilda avdelningar för informations- och kommunikationsteknik, och många inrättade en organisation för utveckling av denna
teknik i utbildningen (SOU 2001:13).
Nästa tekniksprång kom när persondatorerna på 1990-talet kopplades samman i nätverk. Det gjordes såväl externt, mot det då förhållandevis nyligen uppbyggda internet, som internt i form av intranät. Det var ett tekniksprång som kom att få större inverkan på
högskolepedagogikens utveckling än vad införandet av persondatorer i sig fick. Det genererade och genererar än i dag många innovationer som fått stor betydelse för undervisningen.
Bland de första av dessa var e-posten. Dess historia går tillbaka
till mitten av 1980-talet, då stordatorerna kopplades samman, men
det var först när man skapade nätverk för persondatorer och när
introduktionen av MIME-standarden (Multipurpose Internet Mail
Extensions) 1992, gjorde det möjligt att bifoga bilagor till e-post-
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meddelandena som det fick mer påtaglig betydelse för lärosätenas
utbildningsuppdrag (Brodkin 2011).
En innovation som kom att få ännu större betydelse för undervisningen var hemsidorna. Grunden för hemsidornas snabba och
mångsidiga utveckling lades 1993 då forskare i Cern beslöt att släppa
rättigheterna till World Wide Webb fria. Antalet hemsidor med
direkt betydelse för undervisningen var till att börja med få, men
under andra hälften av 1990-talet fördubblades årligen antalet
svenska domännamn (identifiering utifrån toppdomänen.se). Redan
1997 uppgick antalet till 50 000 (Hamngren m.fl. 2009). Utvecklingen har därefter varit explosionsartad, i synnerhet från 2002 och
framåt (Tekniska museet 2012). Efterhand som alltmer material, så
som forskningslitteratur, myndighetsinformation och nyheter av
olika slag, lades ut på nätet blev det en allt mer värdefull källa för
universitetslärarna att använda i deras värv.
En tredje nätbaserad innovation, som inledningsvis hade betydelse främst för distansutbildningen men som på senare tid även
kommit att betyda mycket för den campusbaserade utbildningen,
var videotekniken. Redan vid mitten av 1980-talet startades ett
digitalt distansprojekt på Umeå universitet som, i början av 1990talet, följdes av det s.k. Distansutvecklingsprogrammet. Samtidigt
tilltog det politiska intresset för distansutbildningar och de nya
möjligheter att utveckla distansutbildningen som den digitala tekniken skapat, vilket bl.a. tog sig uttryck i att en serie utredningar
tillsattes2 (Åström 1998, SOU 1998:84 samt Riomar och Rydbo
2002).
Utredningsinitiativen ledde bl.a. fram till att Distansutbildningsmyndigheten (Distum) bildades 1998. Den ombildades fyra år
senare och slogs efter ytterligare fyra år samman med Rådet för
högre utbildning till en ny myndighet med namnet Myndigheten för
nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU). Under de
därefter följande åren svalnade det politiska intresset för distansutbildning och för betydelsen av samarbete lärosätena emellan kring
frågor om högskolepedagogik och digitalisering. Den nybildade
myndigheten lades därför ner vid årsskiftet 2008/2009 endast två
efter att den bildades (UKÄ 2017).
De utredningar som tillsattes var Utredningen om distansutbildning (Ds 1992:3), om effektivare vuxenutbildning (SOU 1993:23), om organisation av högskolans distansutbildning och
om distansmetoder inom utbildningen (DUKOM). Dessutom behandlades distansutbildningen i ett särskilt kapitel i Högskoleutredningens betänkande (SOU: 1992:1).
2
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Den på senare år mest använda nätbaserande innovationen är
troligen de digitala lärplattformarna (Learning Management System,
LMS) kring vilka stora delar av undervisningen i dag kretsar. De utvecklades ursprungligen för att underlätta undervisningen på distans
men används i dag i allt högre grad som komplement till traditionell
undervisning. En lärplattform kan beskrivas som en virtuell lärosal
där kursdeltagare och lärare kan kommunicera säkert med varandra
och utbyta lösenordsskyddade dokument så som kurslitteratur,
videoinspelningar, illustrationer, övningsuppgifter m.m. Den hanterar dessutom inlämningskorgar för redovisningsuppgifter, automaträttade prov, resultatlistor, kursuppföljning och kursadministration.
För flera lärare och studenter har de kommit att bli ett näst intill
oundgängligt verktyg i utbildningen (avsnitt 5.2.4).
Det tredje tekniksprånget kom när de digitala verktygen som lärosätena använde sig av blev mobila. Grunden lades redan 1992 när
GSM-systemet lanserades och de tidigare analoga mobiltelefonerna
blev digitala. De digitala telefonerna genomgick en snabb teknisk
utveckling där de från början förhållandevis otympliga apparaterna
blev mindre och billigare, samtidigt som nya funktioner som SMS,
mobil e-post och möjligheten att surfa på nätet tillkom.
Redan i början av 2000-talet utvecklades de första versionerna av
det som senare kom att kallas smartphones. De slog dock inte
igenom på bred front förrän 2007 då Apple lanserade sin Iphone och
ett år senare öppnade sin App Store. Konceptet med appar blev en
succé och redan ett år senare 2009 fanns det 50 000 att välja bland.
År 2016 passerades tvåmiljonersgränsen. En icke obetydlig andel av
de appar som utvecklats har direkt relevans för lärandet inom högre
utbildning (Pechenkina 2017). Produktivitetsutvecklingen har inneburit att priset på mobiler sjunkit över tid och det har medfört att
lärarna kan utgå från att så gott som alla studenter har tillgång till en
smartphone, med alla fördelar som det ger.
Än mer betydelsefullt har det måhända varit att även datorerna
blev mobila. Grunden till denna utveckling togs runt millennieskiftet när branschen enades om en standard för trådlös datakommunikation och wifi-system kunde lanseras. Universitet och högskolor
runt om i världen tog snabbt tillvara på de nya möjligheter som
därmed skapades och bildade samarbetsorganisationen Education
roaming (Eduroam), som gör det möjligt för medarbetare från de
anslutna organisationerna, till vilka de flesta svenska lärosäten hör,
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att utan kostnad använda samma mobila digitala verktyg oavsett på
vilket universitet eller andra anslutna platser de befinner sig. Att
lärare och studenter till skillnad mot tidigare kan bära med sig en
uppkopplad dator oavsett var på campus eller andra ställen med wifi
de befinner sig har förändrat förutsättningarna för undervisningen
och lärandet på många sätt. Under det senaste decenniet har läsplattor och en mängd andra digitala verktyg som videokameror,
videokanoner, tangentbord, bildsskärmar, skrivare m.m. på motsvarande sätt blivit trådlöst uppkopplade mot nätet och mobila
digitala verktyg har blivit något av ett måste för lärare och studenter.
Men i tekniksprångens spår har samtidigt problem och fallgropar
uppenbarat sig. En av de mer förrädiska har varit tron på att den nya
tekniken har förmåga att revolutionera alla delar av undervisningen.
Ny teknik har ibland införts utan närmare eftertanke om huruvida
det aktuella undervisningsmomentet går att förbättra med hjälp av
de nya digitala verktygen eller ej. Lärosätenas interna styrdokument
beskriver inte alltför sällan utvecklingen av undervisningen med
hjälp av digitala verktyg i allt igenom positiva ordalag och som en
oundviklig och nödvändig förändring av verksamheten (Ljungqvist
2018). Forskningsstödet för denna optimism har samtidigt ofta varit
svagt och de metoder som använts för att studera de digitala verktygens betydelse för studieresultatet har ifrågasatts (Buflin m.fl. 2014).
Samtidigt har den evidens som trots allt finns om de digitala verktygens effekter använts i begränsad utsträckning när beslut tagits om
att introducera tekniken (Price och Kirkwood 2013).
Till det kom de tekniska bristerna med datavirus och internetmaskar som till att börja med ställde till stora problem. Det har sedan
avlösts med farhågor om hur tvivelaktig, och ibland rent felaktig eller
manipulativ information, sprids via internet och att sådan information ofta tenderar att spridas snabbare än vad mer korrekt information gör (Vosoughi m.fl. 2018). Frågor kring källkritik, trovärdighet
och motbilder blev viktiga ingredienser i stora delar av högskolans
kursutbud. Samtidigt uppmärksammades flera fall av plagiat och
annat digitalt baserat fusk i samband med examinationer och
bedömningar av olika slag. Motåtgärder i form av programvaror som
Urkund3 blev nödvändiga och restriktioner för användning av
digitala verktyg under vissa utbildningsmoment infördes på flera
Urkund som utvecklas av Prio Infocenter AB med huvudkontor i Stockholm är ett helautomatiskt system för att kontrollera originaliteten i texter i syfte att förebygga plagiering.
3
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håll. Med smartphones kom dessutom nya möjligheter att fuska i
samband med examinationer och bedömningar, t.ex. vid högskoleprovet. Utrustning för att störa ut elektronisk kommunikation och
andra motåtgärder har därför fått införas (UHR 2016).
Vilka nya möjligheter, problem och fallgropar som kommer att
skapas av nästa digitala tekniksprång kan ingen i dag säga. Många
spekulerar i att användningen av Artificiell Intelligens (AI),
Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) kan komma att
revolutionera undervisningen på ett lika genomgripande sätt som
hittillsvarande tekniksprång gjort, men teknikutvecklingen befinner
sig ännu i sin linda (Shenoy 2020). En sak är dock säker. Utvecklingen av ny teknik går snabbt och kommer med all sannolikhet att
göra så även framöver. En väl utvecklad beredskap bör därför byggas
upp för att ta tillvara nutida och framtida möjligheter och hantera de
utmaningar och problem som uppkommer. Det är en slutsats som
redan påtalats i flera sammanhang men som tål att återupprepas
(Gulliksen 2016, Sandström 2015).

1.2

Den högre utbildningens framtidsutmaningar

Den högre utbildningen står även inför andra stora utmaningar för
vilka digitala resurser och den roll de spelar för högskolepedagogiken är av betydelse. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i samband med ett regeringsuppdrag om uppföljning av det pedagogiska
utvecklingsarbetet frågat rektorerna vid 40 av landets lärosäten vilka
de anser vara de stora framtidsutmaningarna där högskolepedagogisk utveckling kan spela roll. De räknar sammantaget upp omkring
80 utmaningar. Det vanligast förekommande svaret, som tre fjärdedelar av rektorerna tog upp, var den ovan redan diskuterade digitaliseringen. Därefter kom breddad rekrytering som nämndes av drygt
60 procent och efter det fyra ytterligare utmaningar − livslångt
lärande, hållbar utveckling, statusskillnaden mellan utbildning och
forskning, samt internationalisering − som vardera togs upp av
omkring var fjärde rektor (UKÄ 2019b).
Vad gäller digitalisering framhöll rektorerna flera förhållanden
som redan nämnts och som även kommer att lyftas fram längre fram
i denna rapport. Det gäller t.ex. att digitala verktyg kan, om de används rätt, ge såväl pedagogiska vinster som tidsbesparingar och
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bättre kommunikationsförutsättningar. De menar att eldsjälarna
som driver utvecklingen spelar en viktig roll, men för att digitaliserade inslag i undervisningen ska bli naturligt för alla lärare behöver
lärosätena nå fler med kompetensutveckling och med incitament för
lärarna att delta. Dessutom framhåller rektorerna att lärosätena
behöver hantera de utmaningar och möjligheter som det öppna digitala landskapet medför, t.ex. open access och öppna lärresurser,
(open educational resources OER), samt att en analys behöver
genomföras av fördelar och risker med den växande möjligheten att
lagra och behandla studentdata som kan bearbetas med hjälp av s.k.
learning analytics (avsnitt 5.2.5).
Rektorernas syn på de övriga fem utmaningarna och den betydelse som digitala resurser kan spela för att hantera dessa beskrivs
nedan.
1.2.1

Breddad rekrytering

Rektorerna lyfte fram det faktum att högskolan spelar en allt större
roll för integrationen i samhället. Utbildningarna måste bli mer relevanta för studenterna oavsett deras tidigare erfarenheter, olikheter
och bakgrund. Även campusmiljöerna behöver bli mer inkluderande.
Lärmiljön behöver förändras så att det skapas en välkomnande och
respektfull pedagogisk undervisningsmiljö, samtidigt som mer studentcentrerade och studentaktiva undervisningsformer utvecklas.
Dessutom måste sektorn analysera och hantera de nya pedagogiska
frågeställningar som väcks när fler studenter med funktionsvariationer av olika slag söker sig till högskolan. Det är utmaningar som
förtjänar att bli belysta utifrån den potential som en kreativ användning av digitala resurser har att erbjuda (avsnitt 4.2 och 4.4).
1.2.2

Livslångt lärande

Den framtida kompetensförsörjningen i samhället ställer enligt
rektorerna nya krav på lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det
handlar bl.a. om att högskolan måste matcha arbetslivets och samhällets förändrade kvalifikationskrav, underlätta uppdateringen av
yrkesfärdigheter och bistå de individer som behöver eller vill yrkesväxla. Det förutsätter större flexibilitet och att nya former för
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högskolepedagogik utvecklas så att den fungerar t.ex. för yrkesverksamma, för dem som redan har en högskoleutbildning men vill
vidareutbilda sig, för äldre studenter och för deltidsstudenter. Lärarna behöver utveckla sin högskolepedagogiska kompetens för att
svara upp mot dessa krav på anpassning och utveckling av undervisningsformerna (avsnitt 5.2).
Rektorerna ser tydliga kopplingar mellan de tre utmaningarna
livslångt lärande, breddad rekrytering, digitalisering av utbildningen
och studenternas önskemål om flexibilitet i tid och rum. För att göra
livslångt lärande tillgängligt och intressant för fler behöver utbildningsstrukturen ändras till ett mer flexibelt utbildningsutbud där det
är lättare att bygga på och kombinera utbildningar. Validering av
yrkeserfarenhet och tidigare utbildning blir därför även i framtiden
en viktig fråga och en utmaning (avsnitt 5.2).
1.2.3

Hållbar utveckling

Framtidens arbetsmarknad och samhälle kommer att efterfråga nya
färdigheter hos studenter till följd av samhällets strävan efter en
hållbar utveckling. T.ex. förmåga att lösa komplexa problem kopplade till klimatförändringar, jämställdhet, social rättvisa, och mänskliga rättigheter. Flera av dessa utmaningar, och de behov av innovationer som de ger upphov till, kräver att utbildningarna arbetar
över disciplingränser, vilket medför att även sättet att undervisa
behöver förändras.
För att undervisa om dessa utmaningar, krävs enligt rektorerna
en ny typ av lärarroll som innehåller en bred repertoar av arbetsformer och verktyg, och studenten behöver vara en mer central aktör
i lärandet. I dag känner sig många lärare osäkra om hur de kan tänka
kring hållbar utveckling i undervisningen.
Digitala resurser kan i det sammanhanget spela en viktig roll för
att bredda repertoaren av arbetsformer och verktyg. De kan också
ha betydelse för hanteringen av de s.k. wicked problems som lärarna
ställs inför, dvs. komplexa problem där dellösningar inte löser utan
snarar förvärrar det stora problemet. FN:s medlemsländer har inom
ramen för Agenda 2030 träffat en överenskommelse om lika tillgång
till högskoleutbildning av god kvalitet till en överkomlig kostnad. I
detta mål spelar de digitala resurserna en viktig roll genom de
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möjligheter de skapar att dela med sig av undervisningsmaterial eller
s.k. öppna lärresurser till gagn för framförallt universitet i utvecklingsländerna.
En annan aspekt av hållbar utveckling som rektorerna lyfter fram
är hur de rent praktiskt ska kunna inrätta undervisningen på ett
energieffektivt sätt. Det kan t.ex. ske genom att lärarna använder sig
av videoteknik och digitala läromedel i de fall de kan ses som fullgoda
ersättare för de mer traditionella sätten att bedriva undervisning på.
1.2.4

Statusskillnaden mellan forskning och undervisning

Rektorerna framhåller också att det generellt är en utmaning att
arbeta för att akademins samtliga uppgifter – utbildning, forskning,
samverkan – ska värderas likvärdigt. Att se till att den pedagogiska
utvecklingen uppfattas och värderas som en självklar del i det
löpande arbetet i alla delar av organisationen, både på lärarnivå och
på ledningsnivå, är enligt rektorerna en viktig framtidsutmaning.
Idealt sett ska det vara lika meriterande att undervisa som att forska,
men så fungerar det inte i praktiken. När lärarprofessionen definieras och värderas mer utifrån vetenskaplig än pedagogisk skicklighet
försvagas incitamenten för pedagogisk utveckling bland lärarna.
Statusskillnaden mellan forskning och undervisning, som rektorerna tar upp, är ingen ny fråga. Den har diskuterats under decennier
och har implikationer för den tid och kraft som högskolans medarbetare lägger på utvecklingen av den undervisning som bedrivs
(UHÄ 1987, Lindberg 1997, Gunvik m.fl. 1998, Apelgren och
Giertz 2001, samt Bienenstock m.fl. 2014). Den skeva incitamentsstrukturen har också haft en hämmande effekt på introduktionen av
digitala verktyg i undervisningen. I en rapport till Institutet för
tillväxtpolitiska studier från början av 2000-talet, drogs slutsatsen att
det behöver ske en modifiering av den akademiska incitamentsstrukturen för att kraftigare premiera insatser för att förbättra
högskolepedagogiken med hjälp av it (Hylén och Groth 2003). Det
är en karakteristik som enligt Digitaliseringskommissionen fortfarande till stor del tycks gälla (Digitaliseringskommissionen 2014).
Seniora svenska universitetslärare i forskningsdominerade miljöer
deltar dessutom, enligt en fallstudie från Lunds universitet, inte i
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samma utsträckning i högskolepedagogisk utbildning som nya
universitetslärare gör (Ahlberg 2008).
Statusskillnaden mellan forskning och undervisning har också
diskuterats i flera statliga utredningar ända sedan början av 1990talet (se t.ex. SOU 1990:90, SOU 1992:1). Den senaste i raden är
den s.k. STRUT-utredningen (SOU 2019:6). De menar att det i
dagens system finns organisatoriska och ekonomiska strukturer som
försvårar kopplingen mellan utbildning och forskning. Dessa strukturer underbygger också delar av den akademiska kultur där forskningen har högre status. Stora utbyggnader har gjorts av anslagen till
forskning samtidigt som anslagsökningarna till utbildning varit betydligt mindre. Det, tillsammans med ökningen av de externa medlen från privata forskningsfinansiärer, har inneburit att gapet mellan
lärosätenas utgifter för, å ena sidan, forskning och, å andra sidan,
undervisning har ökat.
Utredningen menar att tudelningen av anslagen (mellan forskning och undervisning, ff. anm.) och den höga andelen externa medel
tillsammans underblåser en uppdelning i forskande och undervisande personal, där forskningsmedel kan användas för att ”köpa sig
fri” från undervisning. De föreslog därför ett samlat anslag för utbildning och forskning och att utbildning och forskning finansiellt
bör följas åt i beräkningsunderlagen för ett sådant anslag.
1.2.5

Internationalisering

Den sista utmaningen som räknas upp av minst ett tiotal rektorer är
internationalisering. Den handlar om både inresande och utresande
studenter, men även om internationalisering på hemmaplan. Alla
typer av internationalisering har, enligt rektorerna, konsekvenser för
den högskolepedagogiska utvecklingen, inklusive de aspekter som
har att göra med digitaliseringen, och medför nya pedagogiska
utmaningar för lärarna. De redan i dag internationellt präglade klassrummen behöver utvecklas och ett internationellt perspektiv på högskolepedagogiken är nödvändigt för att bl.a. möta inresande studenter och invandrad arbetskraft. När andelen internationella studenter
ökar, ökar också spridningen av förkunskaperna. Olika modeller för
internationellt utbildningssamarbete behöver enligt rektorerna
utvecklas, såväl online som på campus.

34

2020:5

1.3

Bakgrund, syfte och frågeställningar

Syfte

Internationellt har det bedrivits en omfattande forskning om hur
högskolepedagogikens förutsättningar förändrats till följd av den
digitala teknikutvecklingen (Teichler 2013 och 2015, samt Tomusk
2018). Dessutom har flera internationella organisationer sedan ett
par decennier tillbaka engagerat sig i frågan (EU-kommissionen
2013 och 2018, OECD 2016, Unesco 2002 och 2019b). Varken
forskningen eller de politiska initiativen har varit lika framträdande
i Sverige. Vetenskapsrådet konstaterar i sin forskningsöversikt för
utbildningsvetenskap att förhållandevis få forskare i Sverige ägnar
sig åt högre utbildning. Det saknas nästan helt storskaliga, longitudinella studier av studenters lärande i högre utbildning, samt hur den
högre utbildningen är organiserad pedagogiskt för att skapa de bästa
förutsättningarna för studenters lärande (Vetenskapsrådet 2019). På
policynivå har ett antal rapporter publicerats under det senaste
decenniet. Digitaliseringskommissionen har i ett av sina betänkanden skrivit ett temaavsnitt om den högre utbildningens roll i en
digital tid (Gulliksen 2016). Digitaliseringsrådet publicerade ett par
år senare en skrift om moderniseringen av utbildningssystemet
inklusive högre utbildning (Digitaliseringsrådet 2018) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har, på uppdrag av regeringen, publicerat tre rapporter – den första om framväxten av s.k. massive open
online courses (MOOCs) som ett komplement till det reguljära
utbildningsutbudet (UKÄ 2016), den andra om nätbaserade distansutbildningar (UKÄ 2017) och den tredje, en uppföljning av det
pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitet och högskolor (UKÄ
2019a). Utöver detta finns inte mycket gjort. Någon bred kartläggning och analys liknande de som publicerats om digitaliseringen
möjligheter i sjukvården (Blix och Levay 2018, Sjöberg 2016), om
digitaliseringens effekter på individ och samhälle (Digitaliseringskommissionen 2016) och vilken roll digitaliseringen kan spela för att
minska människans påverkan på klimatet (Gennvi Gustafsson m.fl.
2016), har inte presenterats.
Denna kunskapslucka har påtalats av bl.a. Digitaliseringskommissionen som i ett delbetänkande lyft fram att det fortfarande
saknas samlad information och överblick över it-utvecklingen i det
svenska högskoleväsendet. Ingen myndighet eller annan instans har
till uppgift att samla sådan information vilket gör att endast en

35

Bakgrund, syfte och frågeställningar

2020:5

fragmentarisk och ofullständig bild av it-situationen kan tecknas.
Som underlag för strategiska beslut om svensk högskolas utveckling
är detta enligt kommissionens mening otillfredsställande
(Digitaliseringskommissionen 2014).
Som grund för framtida policybeslut är det, som Digitaliseringskommissionen påpekat, viktigt att följa och analysera utvecklingen
av digital kompetens inom högre utbildning, men också att kartlägga
och analysera vilka möjligheter, problem och fallgropar som digitaliseringen skapar. Denna rapport syftar därför till att genomföra en
bred kartläggning och analys som kan ligga till grund för rekommendationer till regeringen med förslag till insatser som kan underlätta det fortsatta arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter och hantera
de utmaningar den ger upphov till.

1.4

Frågeställningar

Ovanstående syfte har brutits ner till ett antal konkreta frågor som
anknyter till de portalparagrafer i högskolelagen som handlar om att
”verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen”,
att ”de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en
hög kvalitet i verksamheten” och att ”högskolorna skall också aktivt
främja och bredda rekryteringen till högskolan” (Riksdagen 2019a).
De konkreta frågorna som ställts för att kartlägga och analysera den
roll som digitala resurser och digitaliseringen kan spela i arbetet med
att utforma verksamheten på detta sätt har formulerats på följande
vis:
1. Vilka möjligheter har digitaliseringen skapat för att öka den högre
utbildningens kvalitet, förbättra dess effektivitet och rekrytera
nya grupper av studerande till högre utbildning?
2. Hur långt har högskolan kommit i sin strävan att tillvarata
digitaliseringens möjligheter och vilka hinder har lärosätena stött
på?
3. Vilka problem och fallgropar ger digitaliseringen upphov till och
hur kan de hanteras?
4. Vilka internationella exempel på digitalt mer avancerade system
finns det som Sverige kan lära av?
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5. Vad kan regeringen göra för att underlätta lärosätens fortsatta
arbete med att tillvarata de möjligheter och hantera de utmaningar som digitaliseringen ger upphov till?
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Metod, avgränsning och
disposition

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som används i den
för syftet nödvändiga kartläggningen och analysen. Dessutom redovisas de avgränsningar som gjorts samt rapportens disposition.

2.1

Insamling av underlag till den genomförda
studien

Det underlag som krävs för att svara på de i tidigare avsnitt angivna
frågorna har samlats in från följande källor;
– de svenska lärosätenas hemsidor,
– en litteraturgenomgång,
– en tidsserieanalys baserad på SCB:s högskole- och sysselsättningsregister
– tre olika enkäter till alla större lärosäten i landet,
– ett antal semistrukturerade intervjuer.
Det sätt på vilken informationen från dessa fem datakällor har
samlats in beskrivs i nedanstående avsnitt.
2.1.1

Kartläggning av lärosätenas hemsidor och
litteraturgenomgång

Kartläggningen av lärosätenas hemsidor har gjorts i syfte att få en
bild av den information om digitaliseringens betydelse för högskolepedagogiken som lärosätena själva valt att lägga ut på nätet. Inled-
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ningsvis nyttjades på ett systematiskt sätt sökmotorerna på lärosätens hemsidor. Det gjordes utifrån sökord som Digital*, Högskolepedagogik, Universitetspedagogik, e-learning och blended learning. Antalet träffar varierade emellertid långt mer än vad som var
rimligt att förvänta sig, varför hemsidorna i stället kartlades med
hjälp av s.k. snöbollsteknik där intressanta länkar på en sida ledde
vidare till andra intressanta sidor och därefter eventuellt vidare till
ytterligare sidor. Det har sedan kombinerats med vidare sökningar
via externa sökmotorer som Google.
Kartläggningarna av lärosätenas hemsidor visade sig även vara
värdefulla för att spåra intressanta och för projektet relevanta vetenskapliga artiklar som använts i den efterföljande litteraturgenomgången. På motsvarande sätt har kännedom om för studien relevanta
seminarier och konferenser, även virtuella, erhållits. Flera av dessa
har besökts vilket resulterade i många värdefulla inspel och kontakter.4
Även sökandet efter vetenskapliga artiklar har byggt på den ovan
beskrivna snöbollstekniken. Relevanta vetenskapliga artiklar har
också identifierats via bloggarna ”Flexspan” och ”The corridor of
uncertainty”.5 Därutöver har separata genomgångar gjorts av ett
antal vetenskapliga tidskrifter som bedömts vara relevanta utifrån
studiens syfte6; varvid kunskapssammanställningar prioriterats
framför artiklar om enskilda forskningsresultat. De resultat som
framkommit under litteraturgenomgången har vävts in på de ställen
i rapporten där de bidrar till ökad förståelse för de frågor som
diskuteras. Rapporten innehåller därför inte någon samlad redovisning av aktuellt forskningsläge.

De möten och konferenser som besökts är Svenska Riksorganisationen för Distansutbildnings (SVERDs) höstkonferens, Nordic Network for Flexible, Open and Online
Educations (NordFlexOns) medlemsmöte, International Council for Open and Distance
Educations (ICDE) 28:e världskonferens, EdTech Sweden mässan, Universitetskanslersämbetets virtuella konferens om uppföljning av högskolepedagogiken och Högskolan
Dalarnas virtuella konferens Next Generation Learning.
5
Båda dessa bloggar har byggts upp av Alastair Creelman vid Linnéuniversitetet.
6
Exempel på tidskrifter som genomsökts är British Journal of Educational Technology,
Computers in Human Behaviour, Computers & Education, Interactive Learning
Environments, Journal of Online Higher Education och Online Learning Journal.
4
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Tidsserieanalyser baserade på SCB:s högskole- och
sysselsättningsregister

I syfte att bredda underlaget till den analys som gjorts av de digitala
resursernas betydelse för att nå nya grupper av studerande har
Statistiska centralbyrån (SCB) levererat data från högskole- och
sysselsättningsregistren om alla studerande som avlagt minst 15 högskolepoäng (HP) under höstterminerna 2000–2018. I datamaterialet
finns, utöver avlagda poäng, även uppgift om ålder, kön, lärosäte,
kursort, föräldrarnas utbildningsnivå, högskoleprogram, utbildningsnivå för aktuell kurs, distans- eller campusstudier, folkbokföringskommun, lokal arbetsmarknad, förvärvsarbete under aktuell
termin, född i eller utanför riket och inresande eller ej inresande
student.
I analysen av studerande som kombinerar fullföljda hel- och halvtidsstudier med förvärvsarbete har en avgränsning gjorts till åren
2002, 2007 och 2018 för att kontrollera för konjunkturens inverkan
på de studerandes möjligheter att förvärvsarbeta. Under dessa tre år
var den utifrån studentpopulationens åldersfördelning viktade
arbetslösheten i stort sett densamma.7 För att illustrera den högre
utbildningens spridning i landet har ovanstående material kompletterats med uppgifter från SCB om antalet folkbokförda 2007 och
2018 i samtliga 69 av SCB och Tillväxtverket definierade lokala
arbetsmarknader.
2.1.3

Tre enkätundersökningar

Tre webbaserade enkätundersökningar, som riktade sig till 34 lärosäten – samtliga statliga och de största enskilda8 – har genomförts.
Den första av dessa sändes ut till lärosätenas centrala förvaltningar,
den andra till lärosätenas programansvariga och den tredje sändes till
lärarna på lärosätenas yrkesprogram. Syftena och det huvudsakliga
innehållet i enkäterna, populationernas storlek och svarsfrekvenserna redovisas nedan.
Enkäten till lärosätenas centrala förvaltningar innehöll frågor om
insatser som gjorts och organisatoriska lösningar på central nivå.
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning var den viktade arbetslösheten 9,1 procent fjärde
kvartalet 2002 och 9,0 procent under fjärde kvartal såväl 2007 som 2018.
8
Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University.
7
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Vidare på vilka sätt lärosätet anser att digitaliseringen kan bidra till
ökad kvalitet, effektivitet och att nå nya grupper. Dessutom lärosätenas syn på de problem och fallgropar som kan uppkomma, samt
vilka de anser vara de viktigaste åtgärderna som regeringen kan vidta
för att underlätta lärosätenas fortsatta hantering av frågor som rör
digitalisering. Enkäten avslutades med en uppföljning av den undersökning om MOOCs som UKÄ genomförde 2015. Det urval av 18
frågor som ställdes i uppföljningen var identiskt formulerade med de
som ställdes av UKÄ (UKÄ 2016). Enkätfrågorna och en sammanställning av svaren presenteras i onlinebilaga 1 och 2. Enkäten till de
centrala förvaltningarna sändes ut i september 2019. Svarsfrekvensen
uppgick till 91 procent.
Enkäten till de programansvariga innehöll frågor om de bedömningar av digitaliseringens möjligheter som görs på programnivå,
samt deras användning av digitala verktyg och öppna lärresurser i
undervisningen. Alla frågor och en sammanställning av svaren presenteras i onlinebilaga 3. Enkäten genomfördes som en totalräknad
undersökning bland alla 452 medarbetare inom högskolan som ansvarar för de yrkesprogram som leder fram till de 40-talet examina
som finns angivna i högskoleförordningen (1993:100). För de
mindre och medelstora programmen finns i allmänhet endast en ansvarig medarbetare på de lärosäten där programmet ges. Ansvaret för
de större programmen, t.ex. högskoleingenjörs-, ämneslärar- och
specialistsjuksköterskeprogrammet, är i stället oftast uppdelat utifrån inriktning, varför fler än en medarbetare på dessa program fick
enkäten. Totalt antal programansvariga är därför större än det totala
antalet yrkesprogram av de aktuella kategorierna som ges på landets
lärosäten. Enkäten sändes i likhet med den första enkäten ut i
september 2019. Svarsfrekvensen var 54 procent och blev därmed
inte tillräckligt hög för att kunna jämföra svaren mellan alla de 40talet yrkesprogram som valts ut. Det var endast 16 program från
vilka svar inkom från minst 65 procent av de lärosäten som ger
programmet i fråga – vilket var den gräns som bedömdes vara
nödvändig att uppnå för att det ska vara meningsfullt att jämföra
svaren från de olika programmen.9 Enkätfrågorna och en sammanställning av svaren presenteras i onlinebilaga 3.
De 16 program som på ett statistiskt välgrundat sätt kan jämföras är audionom-, optiker-,
sjöingenjörs-, tandtekniker-, läkar-, logoped-, civilingenjörs-, arbetsterapeut-, sjukfysiker-,
psykoterapeut-, biomedicinsk analytiker-, högskoleingenjörs-, dietist-, yrkeslärar- och sjuksköterskeprogrammet, samt studie och yrkesvägledarprogrammet.
9
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Enkäten till lärarna på de aktuella yrkesprogrammen innehöll
frågor om användningen av digitala verktyg, hur undervisningen
lades upp, självskattad digital kompetens, deltagande i utbildningar
om digitala verktyg och behovet av och önskemål om fortbildning
inom detta område. Alla frågor var hämtade och ordagrant återgivna
från den enkät som den norska digitaliserings- och internationaliseringsmyndigheten, Diku, sänt ut till universitetslärare i Norge
2018 och som Norges universitet tidigare sänt ut 2008, 2011 och
2014 (Norges universitet 2009, 2011, 2015 och Diku 2019). Undersökningen begränsades till ett antal frågor som valts ut utifrån dess
relevans för syftet med denna rapport och hur väl utprövade de var i
de olika undersökningstillfällena i Norge. Frågorna och en sammanställning av svaren presenteras i onlinebilaga 4.
Antalet lärare som svarade på enkäten uppgick till cirka 390. Det
kan jämföras med den norska enkätundersökningen 2018 som besvarades av cirka 1 200 universitetslärare. Svarsfrekvensen i den norska
undersökningen uppgick, trots ett stort antal svar, endast till 16 procent. Hur stor andel av de svenska universitetslärarna som svarande
går inte att beräkna eftersom det inte gått att få fram några sändlistor
till en representativ grupp av lärare. Enkäten distribuerades därför i
stället via de programansvariga, med följden att det inte finns någon
uppgift om hur många lärare som fått sig enkäten tillsänt. En grov
uppskattning baserad på antalet programansvariga som svarade, visar
dock att svarsfrekvensen på den svenska undersökningen troligen är
lägre än den som uppmättes i Norge. Det går därför inte att dra några
generella slutsatser utifrån de svar som gavs utan de speglar enbart
de svarandes synpunkter.
2.1.4

Semistrukturerade intervjuer

Efter sammanställningen av enkätsvaren har semistrukturerade
intervjuer med 28 företrädare för 12 olika lärosäten genomförts.
Dessutom har representanter för tre statliga myndigheter, en kommun, ett konsultföretag och en tidigare representant för den politiska ledningen på Utbildningsdepartementet, intervjuats. En lista
med samtliga intervjuade redovisas i onlinebilaga 6.
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De lärosäten som besökts har valts ut framför allt utifrån de svar
de gett på enkäten till den centrala förvaltningen, men även i syfte
att få en god geografisk och ämnesmässig spridning.
Syftet med intervjuerna har varit att komplettera informationen
från lärosätenas hemsidor, litteraturgenomgången och i synnerhet
enkätsvaren. Dessutom har preliminära slutsatser och i några fall
även förslag till rekommendationer stämts av med de som intervjuats.

2.2

Avgränsning

Rapporten fokuserar på den betydelse som digitala resurser och
digitalisering har för högskolepedagogiken och lärandet på akademisk nivå. Med begreppet digitalisering avses i detta sammanhang
”det som sker när aktiviteter och verksamheter utvecklas och förändras med hjälp av digital teknik” (Högskolan i Skövde 2017). Det
bör särskiljas från digitisering som handlar om att göra analoga
processer, objekt och tjänster digitala (Ekholm m.fl. 2018). Den
digitisering av lärosätenas verksamhet som skett och som bidragit
till att olika administrativa processer hanteras med hjälp av digitala
system tas endast upp i begränsad utsträckning. Studien avgränsas
dessutom till det lärande som sker på grund- och avancerad nivå.
Den handlar inte heller om den, i sig betydelsefulla, roll som högskolan har för att förse arbetsmarknaden med digital kompetens.
Det är ett viktigt område, men har redan belysts i flera andra rapporter (Benedikt Frey och Berger 2015, Digitaliseringsrådet 2018,
Fölster 2015, OECD 2018 och Statistiska centralbyrån 2018) och
dessutom i det uppdrag som UKÄ och Tillväxtverket fått om kompetensförsörjning av digital spetskompetens (Infrastrukturdepartementet 2019). Det har därför inte bedömts som nödvändigt att
ytterligare belysa denna aspekt.

2.3

Disposition

I nästföljande kapitel presenteras en kort redogörelse för den dramatiska händelseutvecklingen våren 2020 när universitet och högskolor
runt om i världen, som ett led i bekämpandet av det nya coronaviruset, fick göra en snabb omställning av den campusförlagda
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undervisningen till att i stället bedriva motsvarande verksamheten på
distans. Något som oftast förutsatte tillgång till digitala resurser. I
kapitel 4 följer en redogörelse för lärosätenas övergripande ambitioner och insatser inom digitaliseringsområdet, samt vilka initiativ
med betydelse för den högre utbildningen i Sverige som tagits på den
internationella arenan. I det femte kapitlet diskuteras de digitala
resursernas betydelse för undervisningens kvalitet och effektivitet. I
kapitel 6 diskuteras de digitala resursernas betydelse för att nå ut till
nya grupper av studerande. Det handlar om ett breddat geografiskt
deltagande, förbättrade förutsättningar för ett livslångt lärande och
de möjligheter som skapats att i ökad utsträckning förena studier
med förvärvsarbetet.
Rapporten avslutas med en redogörelse för de slutsatser som kan
dras från de kartläggningar och analyser som genomförts. Det sker i
form av en avstämning mot de fem inledande frågorna som ställts.
Här beskrivs även utformning, motiv och förslag till finansiering av
de rekommendationer som riktas till regeringen.
Samtliga omnämnda bilagor finns tillgängliga i form av onlinebilagor på ESO:s hemsida www.eso.expertgrupp.se.10

I onlinebilagorna 1, 2, 3 och 4 presenteras en sammanställning av de svar som inkommit på
de utsända enkäterna. I onlinebilaga 5 presenteras de tidsserieanalyser som genomförts på
Statistiska centralbyråns högskole- och sysselsättningsregister. I onlinebilaga 6 återfinns en
lista på de personer som intervjuats och i onlinebilaga 7 översättningen av en debattartikel som
15 rektorer för nederländska universitet skrivit om de faror som molnbaserade digitala tjänster
kan medföra för lärosätena. I onlinebilaga 8 presenteras en redogörelse för digitaliseringens
betydelse för högskolepedagogiken sett utifrån ett historiskt perspektiv.
10
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När Folkhälsomyndigheten och regeringen presenterade sin rekommendation om att all undervisning inom högskolan från och med
den 18 mars 2020 bör bedrivas på distans i syfte att minska smittspridningen vidtog en febril aktivitet ute på landets lärosäten
(Arnell-Szurkos 2020, Aquilonius 2020). Användningen av digital
teknik för virtuella möten, t.ex. den inom högskolevärlden vanligt
förekommande programvaran Zoom, rusade i höjden (figur 3.1).
Detta var inte bara fallet i Sverige utan även i våra nordiska grannländer, där undervisningen på campus i likhet med i Sverige, upphörde i mitten av mars.
Figur 3.1

Antal e-möten per dag med programvaran Zoom på lärosäten i
Norden
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Anm: De höga staplarna representerar vardagar och de låga helger.
Källa: NORDUnet.

Internationellt kunde man vid samma tidpunkt registrera en kraftig
ökning av sökningar på internet där ord som hade anknytning till
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distansundervisning användes. Det vanligaste av dessa sökord var
”Online learning” som nådde en topp den 23 mars (figur 3.2).
Figur 3.2

Frekvensen av sökningar på internet utifrån ord med anknytning
till distansundervisning

— Online learning,

— Distance learning

— Remote learning

Källa: Google Trends.

Erfarna it-pedagoger och utvecklare av högskolepedagogiken vittnar
om att det under dessa dramatiska veckor hände mer med lärarnas
användning av digitala resurser än vad som sammantaget hänt på
flera år. Engagemanget var stort, inte bara på lärosätena utan också
hos myndigheter och i de nätverk som sedan tidigare byggts upp för
samarbete mellan lärosätena. Swedish University computer Network (SUNET) startade en samlingssida, Zoom-Canvas-Kaltura
café, där goda exempel på aktiviteter från olika lärosäten sammanställts. De som arrangerade webbinarier, som kunde vara av intresse
också för lärare på andra lärosäten, kunde där, under devisen
”Sharing is caring”, dela med sig av det material som tagits fram.
Nätverket för it i högre utbildning (ITHU) satte snabbt upp Facebooksidan ”Digital omställning” med mängder av material och erfarenheter som delades mellan universitetslärarna om bl.a. Zoom,
examinationer på distans, seminarier, webbinarier, videoinspelningar, öppna lärresurser och kollegialt lärande. Medlemsantalet
ökade snabbt och uppgick till 3 000 inom mindre än en månad.
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) skapade hemsidan SVERD_Corona, som anknöt till ICDE:s (International Council for Open and Distance Education) kampanj
#Learningtogether. Där delades nationella och internationella
undervisningsresurser i syfte att underlätta för alla som, den snabba
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omställningen till trots, strävade efter att bibehålla kvalitet i den
undervisning som bedrevs.
Samma sak hände internationellt. Flera initiativ togs för att
underlätta institutioners och länders möjlighet att stödja varandra i
stävan att upprätthålla god kvalitet i undervisningen. Ett exempel var
Commonwealth of Learning (COL)11 som snabbt lanserade “the
International Partnership of Distance and Online Learning for
COVID-19” inom vilket medlemsländerna intensifierade sitt samarbete om öppna lärresurser, utbytte erfarenhet av krishanteringen
och erbjöd kompetensutveckling om distansundervisning online.
För att lära för framtiden tog COL också tillsammans med Open
Educational Resources university (OERu), Unsecos Institute for
Information Technologies in Education (IITE), ICDE, the World
Bank Group Open Learning Campus (OLC) och Open Education
Global (OEGlobal) initiativet till en webbenkät om hur lärosätenas
användning av öppna lärresurser (OER) kan underlättas i kristider.
Omställningen gick i många fall smidigare än vad många hade
befarat. I en norsk studie som genomfördes en vecka efter det att all
campusbaserad undervisning stängts ner, intervjuades 175 juridikstuderande om sina erfarenheter av den plötsliga övergången till distansundervisning. Cirka 60 procent svarade att den digitalt baserade
undervisningen var lika bra eller bättre än campusundervisningen.
Samtidigt ansåg de att mycket skulle kunna förbättras, t.ex. vad
gäller interaktiviteten, arbete i grupp och synkrona diskussioner.
Dessutom framhöll flera studenter betydelsen av bra studiemiljö i
hemmet och bra internetuppkoppling. Även lärarna blev i huvudsak
positivt överraskade av den smidiga omställningen (Langford m.fl.
2020).
Allt blev dock av naturliga skäl inte bra. De förhållanden under
vilka mängder av universitetslärare tvingades övergå till undervisning
på distans var långt ifrån optimala, vilket också delar av den norska
studien antyder. Det gavs i många fall endast tid för att digitisera den
undervisning som tidigare skett, dvs. överföra den rakt av i digitalt
format, i stället för att digitalisera, dvs. förändra undervisningsuppläggen på ett sätt som innebär att de specifika egenskaper som
kännetecknar digitala resurser tas tillvara. Det blev en fråga om att
COL inrättades 1987 av det brittiska samväldets statsministrar i syfte att hjälpa medlemsländerna och dess institutioner att använda sig av distansundervisning och ny teknik för att
utöka tillgången till utbildning och kompetensutveckling.
11
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lösa situationen just nu. Någon tid för eftertanke och reflektion
fanns inte (Eliasson 2020).
Lärosätenas högskolepedagogiska enheter och it-avdelningar
gick på högvarv för att samla ihop och producera tips och instruktioner för onlineundervisning och utbilda lärare i digitala verktyg. De
ställdes inför många svårlösta problem i synnerhet sådana som
handlade om laborationer, praktik och examinationer (Aquilonius
2020). Stödteamen är oftast inte dimensionerade för att klara den
belastning som uppkommer i situationer som denna och många
lärare tvingades därför ta till snabba improviserade lösningar på de
problem de stötte på.
I en artikel på EDUCAUSE:s12 hemsida lyfte fem medarbetare på
amerikanska universitet fram den fara som finns för att undervisning
på distans råkar i vanrykte när erfarenheterna från den på många sätt
bristfälliga distansundervisning som nu bedrivits ska utvärderas. Det
finns då en uppenbar risk för att den kommer att tas som en
representant för distansundervisning som helhet. Undervisningsformen kommer i en sådan jämförelse inte att falla väl ut. De lärare
som från början hade en avvaktande inställning till att undervisa på
distans kan komma att stärkas i sin övertygelse om att den aldrig kan
bli lika bra som traditionell undervisning. Artikelns författare förespråkar därför att ett nytt begrepp ”Emergency remote teaching”
(ERT) införs utifrån vilket forskare, administratörer m.m. kan
särskilja undervisning under extraordinära förhållanden från den
distansundervisning som bedrivs under mer normala förhållanden.
ERT bör enligt författarna ses som en särskild undervisningsform
som lärosätena kan utveckla och förbättra i syfte att öka beredskapen
inför de framtida oförutsägbara katastrofer som förr eller senare
kommer att slå till (Hodges m.fl. 2020). Det är ett förslag som
anknyter till den diskussion som pågick redan före coronakrisen om
behovet av att särskilja den mångfald av modeller för undervisning
på distans som växt fram (Lee 2017).
Ingen vet vad som kommer att hända när pandemin lagt sig. Om
det blir bakslag eller om lärosätena med sina nyvunna erfarenheter i
större utsträckning tar till sig av de möjligheter som undervisning på
distans inrymmer? Om krisen ökar eller minskar universitetens och
EDUCAUSE är en icke-vinstdrivande amerikansk akademisk organisation vars syfte är att
utveckla den högre utbildningen genom användning av informationsteknologi. Medlemmarna
utgörs av lärosäten, företag inom it-branschen och andra angränsande föreningar och
organisationer https://www.educause.edu/.
12
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högskolornas öppenhet för att på bred front pröva mer innovativa
undervisningsmetoder i syfte att minska klyftorna mellan olika
grupper av studerande? Om de traditionella metoderna för examination kommer att ersättas av nästa generations metoder för bedömning av kunskap och kompetens? (Brown och Salmi 2020) Ger
måhända coronapandemin oss ett ”window of opportunity” till
innovation och förändring som vi inte bör missa? Det finns, som en
följd av det regeringsuppdrag som UKÄ fått att utvärdera coronapandemins konsekvenser för högskolans verksamhet, goda förutsättningar för att få väl genomarbetade svar på en del av dessa frågor.
Dessutom planerar Sveriges universitets- och högskoleförbunds
(SUHF:s) arbetsgrupp för digitalisering ett erfarenhetsutbyte lärosätena emellan om lärdomar från den snabba digitaliseringsomställning som coronakrisen gav upphov till.
Datainsamlingen till denna rapport, som skedde i huvudsak under
andra halvåret av 2019 och under de två första månaderna av 2020,
ger en bild av hur läget såg ut strax innan den campusförlagda undervisningen ställdes in och all fortsatt verksamhet övergick till att i
stället bedrivas på distans. Rapporten kan därför förhoppningsvis
tjäna som en bakgrund till och referenspunkt för de utvärderingar
som kommer att göras och för den forskning om coronakrisens
konsekvenser som kan komma att bedrivas. Även om den allvarliga
krisen givit upphov till stora förändringar i högskolans digitaliseringsarbete bedöms de rekommendationer som utarbetats vid
framtagandet av denna rapport vara lika giltiga efter krisen som
innan den bröt ut.
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Lärosätena har investerat stora belopp i digital teknik. Investeringarna och de löpande it-kostnaderna är visserligen inte lika stora som
på andra statliga myndigheter men de uppgår ändå till 0,8 procent
respektive 6,0 procent av de totala verksamhetskostnaderna (tabell
4.1 och 4.2). De myndigheter som deltog i regeringens E-delegation13 2009–2015 investerar nästa fem gånger så mycket och har mer
än dubbelt så stora löpande kostnader. Den viktigaste förklaringen
till det är att flertalet av dem förvaltar stora register som digitiserats
och att kostsamma utvecklingsprojekt genomförts i syfte att
effektivisera hanteringen av dessa.
Tabell 4.1

Medelvärde för under året genomförda och i balansräkningen
upptagna it-investeringar som andel av verksamhetskostnader,
procent

Myndigheter
E-delegationsmyndigheterna 13
Lärosäten
Övriga myndigheter
Total

2014
4,5
0,9
1,4
2,0

2015
3,7
0,8
1,2
1,9

2016
3,9
0,8
1,6
2,1

Källa: ESV (2017), Myndigheters strategiska it-projekt och it-kostnader.

I E-delegationen ingick följande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket, Migrationsverket, Skatteverket, Riksarkivet, Lantmäteriverket,
Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kammarkollegiet,
Tillväxtverket, Jordbruksverket, Tullverket, Rikspolisstyrelse, Sveriges kommuner och
landsting, Pensionsmyndigheten och Transportstyrelsen.
13
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Medelvärde löpande it-kostnader som andel av
verksamhetskostnader, procent

Myndigheter
E-delegationsmyndigheterna 13
Lärosäten
Övriga myndigheter
Total

2014
15,5
6,1
6,4
9,2

2015
13,4
6,3
7,1
8,9

2016
13,5
6,0
7,1
8,7

Källa: ESV (2017), Myndigheters strategiska it-projekt och it-kostnader.

Högskolan, som har en verksamhet av helt annan karaktär, påverkas
sannolikt på fler och mer variationsrika sätt än vad de datatunga
myndigheternas verksamhet gör och kraven på anpassning av verksamheten till de ändrade förutsättningarna är minst lika stora som
inom övriga delar av statsförvaltningen.
En del lärosäten har, speciellt under de senaste åren, utarbetat
strategier som vägledning i sitt arbete med att möta de anpassningskrav som ställs. I detta avsnitt presenteras inledningsvis en sammanställning av dessa strategidokument, vilket syfte och karaktär de har.
Vidare ges en översiktlig beskrivning av hur arbetet med att hantera
digitaliseringsfrågor organiserats på svenska lärosäten och i nätverk
lärosätena emellan. Avslutningsvis presenteras en redogörelse för de
initiativ som tagits på den internationella arenan för att utnyttja
digitaliseringens möjligheter och hur det påverkat digitaliseringen av
högre utbildning i Sverige.

4.1

Lärosätenas digitaliseringsstrategier

Lärosätena utformar ofta interna styrdokument av olika slag för att
leda verksamheten mot angelägna mål – inte bara vad gäller digitaliseringen utan även inom andra områden. Mängden styrdokument,
som av vissa har uppskattats till mellan 150–200, har ifrågasatts och
en del lärosäten har gallrat i floran och endast behållit de mest relevanta (Boström 2011 samt Norén och Wallin 2018). Att mängden
nedtecknade styrdokument skiljer sig åt lärosätena emellan säger
nödvändigtvis inte något om den vikt ämnet ifråga tillmäts. Det kan
trots det vara värdefullt att samla in och analysera de dokument som
tagits fram eftersom de bidrar till bilden av vad lärosätena prioriterar
och lägger stor vikt vid inom det aktuella området.
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Det har samtidigt, av andra skäl, visat sig svårt att få fram en
heltäckande bild av antalet lärosäten som utformat en nedtecknad
digitaliseringsstrategi. Till skillnad från en del andra styrdokument
så finns det inget författningsenligt krav på att lärosätena ska ta fram
sådana strategier. De som utformas kan därför ta sig olika uttryck
och ges olika benämningar. Elva av 30 lärosäten uppger dock i enkätsvaren att det finns en nertecknad plan för det lärosätet genomfört
eller tänkt genomföra i linje med regeringens målsättning för digitaliseringen (onlinebilaga 1, fråga 2). Nio av dessa – Stockholms
universitet, Umeå universitet, KTH, Luleå tekniska universitet,
Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Högskola Dalarna, Högskolan i Skövde och Mälardalens högskola – har sänt in kopior på det
eller de strategidokument som utformats. KTH har i juni 2020 antagit en digitaliseringspolicy och dessutom meddelat att de under
hösten 2020 kommer att komplettera policyn med en digitaliseringsstrategi för att visa hur målen för digitaliseringen ska kunna
realiseras.
Dokumenten har olika karaktär och syften. En del är visioner
med ett perspektiv på upp till fem års sikt, medan andra är mer
konkreta med prioriteringar och handlingsplaner som är tänkta att
gälla för de närmaste åren. I ungefär hälften av fallen grundar sig
digitaliseringsstrategierna på en övergripande strategi som tagits
fram för hela den verksamhet som lärosätet bedriver. I ett av dessa
görs dessutom en direkt koppling till regeringens digitaliseringsstrategi och EU:s digitala agenda.
Syftena med dokumenten uppges ofta vara att skapa riktlinjer för
arbetet med att utveckla utbildningens kvalitet, integrera digital
teknik i undervisningen, öka tillgången på flexibla lärmiljöer och att
ta ett helhetsgrepp på det förändringsarbete som digitalisering innebär. Ett exempel på prioriterade projekt som tas upp i en del av
dokumenten är att stärka lärarnas högskolepedagogiska och digitala
kompetens. I det sammanhanget framhåller t.ex. Umeå universitet
att variationen i pedagogisk digital kompetens hos lärarna är en stor
utmaning. Det handlar dels om begränsningar i tekniska färdigheter
och nyttjande av digitala resurser, dels om förhållningssätt till ny
teknik för undervisning och lärande. Det är en tröskel som enligt
lärosätet kan vara hög att ta sig över för många medarbetare (Umeå
universitet 2016).
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Ett annat exempel på prioriterade projekt som omnämns är att
förbättra förutsättningarna för att organisera utbildningen i blandade lärmiljöer (blended learning). Karlstads universitet har tagit
fram en omfattande beskrivning om vad det kan innebära. De lyfter
fram den utveckling de sett där gränsen mellan distansutbildning och
campusutbildning blir alltmer flytande i takt med att samma tekniska
lösningar kommit att användas i båda utbildningsformerna
(Karlstads universitet 2015).
Ett tredje exempel är samverkan internt, nationellt och internationellt för att utveckla e-lärandet14. Där framhåller t.ex. Luleå tekniska universitet att ett framgångsrikt utvecklande av e-lärande
fordrar samverkan, såväl internt som med omvärlden. En sådan samverkan minskar beroendet av eldsjälar och ökar möjligheterna till
effektivare nyttjande av resurser, samtidigt som det ger universitetet
större möjligheter att följa utvecklingen och, inom valda områden,
vara med och driva den (Luleå tekniska universitet 2016). Mälardalens högskola har i sin precisering av begreppet samverkan lyft
fram att det bl.a. handlar om att dela erfarenheter kring att skapa och
använda öppna digitala resurser i utbildningen. Karlstads universitet
ger på ett liknande sätt uttryck för att de stödjer rörelser som Open
education och Open science (Mälardalens högskola 2018 och
Karlstads universitet 2015). Inga andra lärosäten nämner något om
den betydelse som öppna lärresurser kan ha för undervisningens
kvalitet och effektivitet.
Ett genomgående drag i de digitaliseringsstrategier som sänts in
är att tonvikten ligger på de möjligheter som digitaliseringen skapat.
Det skrivs betydligt mindre om de problem och fallgropar som den
kan ge upphov till. Umeå universitet och Mälardalens högskola är
exempelvis ensamma om att ta upp säkerhetsfrågorna. Men inte
heller de för några utförliga resonemang och dessa frågor. De skriver
endast i korta ordalag om behovet av digital trygghet och betydelsen
av ett rättssäkert e-lärande och it-säkerhet i relation till e-lärandet. I
övriga strategier saknas helt diskussioner om och riktlinjer för hur
problem och fallgropar av den karaktären ska hanteras.

Av engelskans ”E-learning”, en metod för att med hjälp av datorer och kommunikationsteknik förstärka lärandet och göra det mer effektivt.
14
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Insatser av organisatorisk karaktär

Flera insatser av organisatorisk karaktär har genomförts, såväl
internt som externt, i syfte att underlätta anpassningen till de nya
förutsättningar som den snabba digitaliseringen lett till. Det är dock
endast på nio av 29 lärosäten som någon med operativt ansvar för
digitaliseringsfrågor ingår i ledningsgruppen (onlinebilaga 1,
fråga 14).
På flera lärosäten har de organisatoriska förändringar som genomförts med anledning av digitaliseringen kopplingar till arbetet
med att utveckla högskolepedagogiken. Enligt den uppföljning av
högskolepedagogiken som Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
genomfört har nära hälften av lärosätena inrättat centraliserade
funktioner med uppdrag att driva och koordinera lärosätets högskolepedagogiska utvecklingsarbete. De ger även stöd till undervisande personal i högskolepedagogiska frågor (UKÄ 2019a).
Majoriteten av dem har etablerats under de senaste fem åren. Motsvarande funktioner på central nivå som har ansvar för att stödja
lärarna i deras strävan att utnyttja digitaliseringens möjligheter och
hantera problem som uppkommer finns på över 90 procent av
landets lärosäten. I hälften av fallen är de samlokaliserade med dem
som ansvarar för den högskolepedagogiska utvecklingen (onlinebilaga 1, fråga 15). På en del lärosäten finns även sådana stödfunktioner på institutionsnivå men ofta inte mer än på hälften av
lärosätenas institutioner (onlinebilaga 1, fråga 15c).
Det har inte gått att få fram någon heltäckande bild av karaktären
på det stöd som dessa funktioner erbjuder och hur efterfrågan på
deras tjänster ser ut. Enkätsvaren som samlades in från 390 universitets- och högskolelärare ger dock viss information om de behov och
önskemål om stöd som finns, även om antalet svar är för litet för att
man ska kunna fastställa hur representativa svaren är.
De behov av support som störst andel av respondenterna uttrycker önskemål om handlade om digitala bibliotekstjänster, t.ex.
databassökning, källkritik och referensverktyg, samt teknisk support för administrativa system, schemaläggning och hantering av
teknisk utrustning (figur 4.1). Rangordningen av de olika behoven
är så gott som identisk med den som 1 200 norska universitetslärare
gjorde i motsvarande undersökning som genomfördes i Norge 2018
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(Diku 2019). Andelen som svarade ”I hög grad” eller ”I mycket hög
grad” var dock på samtliga frågor lägre bland de norska lärarna.
Undersökningen som presenteras i denna och den norska
rapporten indikerar även att flera svenska och norska universitetsoch högskolelärare önskar sig mer hjälp och support från professionella med informations- och kommunikationsteknisk (IKT) kompetens, för att utveckla sin kompetens i stället för att, som hittills, lära
sig via ”trial and error” (figur 4.2 och Diku 2019). De skulle också
vilja delta i mer utvecklingsarbete om digital undervisnings- och
bedömningspraxis och, i synnerhet de svenska lärarna, skulle gärna
delta i fler nätbaserade kurser i högskolepedagogik.
Figur 4.1

Andel universitets- och högskolelärare som valde nedanstående
svarsalternativ på frågan om i vilken utsträckning de har behov
av supportfunktioner i sin undervisning.

Källa: Enkät till universitetslärare på 26 av landets lärosäten (onlinebilaga 4).
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Andel universitets- och högskolelärare som valde olika
svarsalternativ på nedanstående frågor om sin digitala
kompetens

Flera av lärosätenas centrala förvaltningar lyfter betydelsen av en
kontinuerlig omvärldsbevakning för att följa och dra nytta av den
snabba utvecklingen av digitaliseringens betydelse för högskolepedagogiken (onlinebilaga 1, fråga 10). Många ansåg det viktigt att
följa högskolepedagogiska forskningresultat och vad som fungerat
på andra lärosäten där ”early adopters” kan spela en viktig roll.
Många lyfter också fram betydelsen av benchmarking, utvärdering
av de insatser som görs och det stöd de kan få av nationella strategier
och myndigheter som givits i uppdrag att stödja lärosätenas digitalisering.
Det viktigaste anses dock vara att ingå i något eller några av de
regionala och nationella nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte som finns för medarbetare från olika nivåer på lärosätena.
Nätverket som står lärosätenas ledningar närmast är Sveriges
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universitets- och högskoleförbund15 (SUHF) som vid sidan av redan
existerande arbetsgrupper, inrättade en särskild grupp 2019 med
uppgift att följa och analysera digitaliseringsutvecklingen inom högskolesektorn (SUHF 2019). För lärosätenas it-chefer finns ett
forum där arbete bedrivs med att samordna och diskutera mer renodlade it-frågor. På motsvarande sätt finns för medarbetare med ansvar för pedagogisk utveckling bl.a. SUHF:s arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande samt Swednet vars verksamhet syftar till
att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling. De inledde 2015 ett arbete med att bygga upp ett särskilt
nätverk för samverkan kring digital pedagogik/e-lärande. Även
SUNET, som ansvarar för lärosätenas uppkoppling mot internet,
har byggt upp nätverk för samarbete och erfarenhetsutbyte. De är
en del av Vetenskapsrådet och har till skillnad från övriga nätverk
delar av sin finansiering direkt från statsbudgeten.16 Övriga nätverk
är beroende av att lärosätena ställer upp med medel och arbetstid.
Det nätverk som omnämns oftast i enkätsvaren är nätverket för
it i högre utbildning (ITHU). Det är ett professionsnätverk för itpedagoger som verkar för att höja den digitala kompetensen och
stödja andra nätverk i frågor som rör digitalisering. ITHU tog över
flera av de arbetsuppgifter som Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) hade, men har likt flertalet
andra nätverk inte något fast kansli eller finansiering för sin verksamhet.
Av landets lärosäten uppger 40 procent att de deltar aktivt i
ITHU:s verksamhet och ytterligare 45 procent deltar, om än i ringa
omfattning (onlinebilaga 1, fråga 16a). På frågan om hur ITHU:s
verksamhet kan utvecklas lyfter många lärosäten fram att det skulle
behövas ett tydligt uppdrag, en hemvist och en budget (onlinebilaga
1, fråga 16b). Mer kraft skulle då kunna läggas på att utveckla hemsidan, anordna digitala konferenser, nå ut till fler lärosäten och samarbeta med övriga nätverk. De skulle t.ex. kunna driva nationella
kurser i pedagogisk digital kompetens. Förutsättningar skulle därmed kunna skapas för att utveckla en roll liknande den som
I den ingår rektorer, vicerektorer, högskoledirektörer och prefekter från nio lärosäten samt
en studentrepresentant.
16
Utöver de nationella nätverken finns även olika nätverk på regional nivå, som t.ex. Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) i vilket lärosäten i Värmlands, Västra
Götalands och Hallands län ingår, samt Lärosäten Syd som bildats av lärosätena i Skåne och
Blekinge.
15
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Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning (UNIT) har i Norge, samt den som the Association for
Learning Technology (ALT) och the Joint Information Systems
Committee (JISC) har i Storbritannien. Ett lärosäte framhåller dock
att den verksamhet som ITHU bedriver lätt kan bli självgenererande.
Risk finns att det ursprungliga perspektivet, som utgick från lärarnas
situation, tappas bort och att det i för hög grad i stället kommer att
domineras av bibliotekarier och pedagogiska utvecklare (onlinebilaga 1, fråga 16b).
I de intervjuer som gjorts framkommer att det finns en stor
entusiasm bland de som arbetar med att utveckla högskolepedagogiken med hjälp av digitala resurser. Mycket energi läggs på att stötta
universitets- och högskolelärarna i deras strävan att utveckla undervisningen och att samverka med kollegor på andra lärosäten. Det
största problemet tycks vara att nå ut till alla på lärosätet med det
stöd man har att erbjuda. De lärare man vill nå känner sig, enligt både
enkätsvar och intervjuer, ofta klämda mellan undervisning, administration och en önskan om att ha mer tid för att forska. Ofta blir
det undervisningen, inte minst den pedagogiska utvecklingen av den,
som får stryka på foten. Enligt en studie från tre svenska forskningsorienterade universitet kan denna tendens också leda till att kopplingen mellan forskning och undervisning försvagas. Av studien
framgick en tydlig uppdelning mellan forskningsinriktade och
undervisningsinriktade medarbetare. Ledningen lät de forskningsinriktades agendor och behov få företräde framför undervisningen,
som till stor del delegerades till de i lägre grad forskningsinriktade
medarbetarna. Därmed gick de fördelar som den eftersträvade nära
kopplingen mellan undervisning och forskning förlorade
(Geschwind och Broström 2015).

4.3

Öppna lärresurser och MOOCs

Även på den internationella arenan har det under de senaste två
decennierna tagits stora initiativ för att tillvarata de möjligheter som
digitaliseringen skapat till utökat samarbetet mellan lärosäten och till
att nå nya grupper av studerande. Ett sådant initiativ var när lärosäten på olika platser i världen runt millennieskiftet började dela med
sig av digitala öppna lärresurser (Open Educational Resource) via

61

Initiativ på lärosätes- och internationell nivå

2020:5

internet. Ett annat var när dessa resurser cirka ett decennium senare
sattes ihop till mindre kurser s.k. Massiv Open Online Cources
(MOOCs). I detta avsnitt redovisas huvuddragen i dessa båda
initiativ och vilken betydelse de haft för den högre utbildningen i
Sverige.
4.3.1

Öppna lärresurser (OER)

Lärosäten runt om i världen har alltid haft möjlighet att dela med sig
av lärresurser som kurslitteratur, kompendier, illustrationer, övningsexempel m.m. till andra lärosäten, men de tekniska förutsättningarna för att göra det förändrades radikalt när internet
byggdes ut på 1990-talet. En organisation som tidigt insåg potentialen i denna förändring, inte minst för möjligheten att stödja kunskapsutvecklingen i utvecklingsländerna, var Unesco. Vid forumet
”On the Impact of Open Courseware for Higher Education in
Developing Countries” 2002 uttryckte delegaterna sin önskan om
att tillsammans utveckla universella utbildningsresurser tillgängliga
för hela mänskligheten (Unesco 2002). Där myntades även begreppet öppna lärresurser, eller Open Educational Resources (OER).
Den senaste definitionen för detta begrepp antogs på Unescos
generalkonferens 2019 och har följande lydelse: ”Open Educational
Resources (OER) are learning, teaching and research materials in
any format and medium that reside in the public domain or are under
copyright that have been released under an open license, that permit
no-cost access, reuse, repurpose, adaptation and redistribution by
others” (Unesco 2019a). Samtidigt antogs en rekommendation för
användning och delning av öppna lärresurser som Sverige ställt sig
bakom. Där görs en tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen
i Agenda 2030, specifikt till mål 4, där det slås fast att alla senast 2030
ska ha tillgång till högskoleutbildning av god kvalitet och till en överkomlig kostnad. Andra internationella organisationer som t.ex. EU
och OECD har också engagerat sig. Den senare genom att exempelvis ta fram ett ramverk i syfte att underlätta erfarenhetsutbytet
länderna emellan (Orr m.fl. 2015).
Ett av de första lärosätena i världen att lägga ut öppna lärresurser
på internet var Massachusetts Institute for Technology (MIT). De
började strax efter millennieskiftet att bygga upp OpenCourseWare,
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som i dag innehåller cirka 2 450 videoupptagningar och undervisningsmaterial av olika slag hämtade från MIT:s reguljära kursutbud. Yale med Open Yale Courses var också tidiga med att lägga
ut öppna lärresurser och därefter har även andra lärosäten som
Stanford och Harvard följt efter.
Ett annat viktigt initiativ togs av William and Flora Hewlett
Foundation 2002 då de började donera medel för OER-projekt.
Stiftelsen är i dag en av de största finansiärerna för öppna lärresurser.
Delningskulturen spred sig snabbt till andra delar av världen,
framför allt Asien, medan Europa släpat efter (Jensen 2019). Vissa
undantag finns dock i Europa t.ex. OpenUniversity i Storbritannien
och deras OpenLearn. De brittiska organisationerna JISC och
Higher Education Academy bidrar även till rörelsen genom årliga
internationella konferenser där forskning kring öppna lärresurser
diskuteras.
Internetstiftelsen uppskattar att det i dag finns över 300 universitet runt om i världen som delar med sig av sitt undervisningsmaterial
på detta sätt. Genom en internationellt överenskommen standard
kan den som tagit fram undervisningsmaterialet ange exakt hur det
får användas (www.creativecommons.se).17 Miljontals fria bilder,
filmer, texter, föreläsningar, övningar och animeringar har på så sätt
gjorts tillgängliga för användning helt utan kostnad för användaren
utan att upphovsrättsinnehavarens rättigheter kränks (Internetstiftelsen 2019). För många lärosäten runt om i världen är användandet av öppna lärarresurser en kostnadsfråga – de studerande ska
inte behöva köpa dyr litteratur – men de är också lättare att distribuera, modifiera och integrera. Alla har tillgång till resurserna från
kursens första dag och materialet kan, till skillnad från tryckt litteratur, på ett enklare sätt uppdateras med de senaste forskningsrönen
(Zhadko och Ko 2020).
Det har också bedrivits en hel del forskning om öppna lärresurser. Den har främst varit inriktad på frågan om kvaliteten på
undervisningen sjunker när man använder öppna resurser i stället för
traditionellt undervisningsmaterial. Två kunskapssammanställningar
baserade på vardera 16 effektstudier (Hilton 2016 och 2019) visar att

De sex Creative Common-markörerna är; Erkännande; Erkännande, dela lika; Erkännande,
inga bearbetningar; Erkännande, icke kommersiellt och dela lika, samt Erkännande, icke
kommersiellt och inga bearbetningar.
17
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så inte är fallet. Andra studier har kommit fram till liknande resultat
(Bloom 2019).
I en genomgång av 48 amerikanska och kanadensiska effektstudier om öppna lärresurser som publicerades mellan 2008–2019
riktas emellertid kritik mot flera av de tidigare publicerade studierna
(McDermott 2020). Författarna menar att det finns stora brister i
studiernas transparens och att de ger en ofullständig bild av hur de
öppna lärarresurserna används, hur de förändras över tid och hur de
vidmakthålls på lärosätena. Dessutom tar författarna upp den ofta
förbisedda frågan om hur mycket tid lärarna lägger på integrering av
resurserna i sina kurser. Den visar sig vara betydande, i synnerhet när
en kurs ska sättas upp för första gången. Författarna hittar dock bara
en studie där man försökt jämföra med den arbetsinsats som krävs
för en kurs med traditionellt undervisningsmaterial. Senare forskning har visat att tillämpningen av öppna lärarresurser förutsätter
särskilda kunskaper och kompetens och dessutom en förmåga att
röra sig mellan olika kunskapsområden. En ökad användning av
OER förutsätter därför praktiknära stöd och kompetensutveckling
för att underlätta lärarnas möjligheter att hantera användandet av
OER (Hood och Littlejohn 2017).
Öppna lärresurser tycks fortfarande vara ett förhållandevis okänt
begrepp bland många medarbetare på svenska lärosäten. Nästan var
tredje programansvarig kunde i enkäten inte svara på frågan om hur
vanligt förekommande de var i det program de ansvarar för
(figur 4.3). Det kan delvis bero på att det i allmänhet är kursansvariga, inte programansvariga, som väljer undervisningsmaterial.
De efterföljande öppna frågorna visar dock att det också handlar om
okunnighet om vad begreppet står för (onlinebilaga 3, fråga 14b
och 15).
Bland de som kände att de hade tillräckligt med kunskap för att
kunna svara på frågan uppgav 63 procent att öppna lärresurser inte
används på någon av de kurser som ingår i programmet. Resterande
37 procent som till viss del inkluderar dessa resurser gör så, med ett
fåtal undantag, i endast en liten andel av kurserna.
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I hur stor andel av alla kurser i det program du ansvarar för
använder ni er av öppna lärresurser18 som andra lärosäten har
gjort tillgängliga?

Källa: Enkät till de programansvariga.

De som är ansvariga för program där öppna lärresurser används
anger flera anledningar till att sådana resurser integrerats i undervisningen. Den vanligaste, som anges av 45 procent, var att de ger
tillgång till undervisningsmaterial som är svårt att få fram på annat
sätt. Drygt en tredjedel anser att de fördjupar kursernas innehåll och
knappt en fjärdedel svarade att kvaliteten på de öppna lärresurserna
är högre än det undervisningsmaterial som de själva kan ta fram.
Ungefär en tredjedel anger också effektiviseringsskäl – att det frigör
tid för annat arbete som behöver utföras. Enkätens respondenter
och personer som intervjuats uppger även att de skapar större
variation i undervisningsmaterialet och att studenterna själva hittar
intressant material som lämpar sig att integrera i kurserna. Här
nämns också internationaliseringsmotiv så som att distansstudenter
från andra länder kan ha problem att få fram litteratur på annat sätt
(onlinebilaga 3, fråga 14a).
De som inte integrerar öppna lärresurser i sina kurser uppger
främst tids- och resursbrist som skäl, därefter kunskaps- eller kompetensbrist. I intervjuer har det också framkommit att lärare befarar
18

Avser OER med öppen licens dvs. Creative Commons.
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att de skulle bli tvungna att lägga mycket tid på kvalitetsgranskningen av de öppna lärresurserna. För att underlätta detta finns dock
stödmaterial för de om söker efter lämpligt material att integrera i
sina kurser (Creelman och Ossiannilsson 2011, Kawachi 2014, Shin
och Cheon 2019, Zhadko och Ko 2020).
Språkbarriärer brukar också lyftas fram som ett hinder för användningen av öppna lärresurser. Många svenska studenter behärskar engelska utan problem men dessa resurser produceras även på
andra språk.
Att användningen av öppna lärresurser är liten på svenska universitet och högskolor betyder dock inte att det saknats initiativ på
området. Under 00-talet bedrevs flera projekt för att främja produktionen och användandet av dessa resurser (Westman och
Paulsson 2008). Lunds universitet var tidigt ute och deras enhet för
pedagogiskt stöd och utveckling startade projekt för att öka den
pedagogiska verksamhetens status och för utbyte av undervisningsmaterial lärare emellan. De byggde upp en databas med öppna lärresurser och exempel på undervisningsupplägg i syfte att stödja och
inspirera till pedagogisk utveckling (Ossiannilsson och Forsberg
2011). Databasen finns fortfarande kvar, om än i ett omarbetat
format, och innehåller ett 30-tal länkar till andra databaser runt om
i världen.
Ett annat initiativ togs av Kungliga biblioteket och Myndigheten
för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) som
ända fram tills NSHU avvecklades vid årsskiftet 2008/2009 bedrev
ett pilotprojekt om hur digitala lärresurser som produceras av
universitetslärare skulle kunna göras tillgängliga (Jandér 2005 och
Sahlin 2007). Kungliga biblioteket fortsatte sedan på egen hand att
finansiera projekt om öppna lärresurser. Ett av dem var ett samarbete
med ITHU och bestod av en serie seminarier under 2010 och 2011
(Creelman och Forsberg 2010). De bedrev även, i samarbete med
Högskolan i Borås, ett projekt för att skapa en modell för ökad
användning av öppna resurser (Eklöf och Pernler 2011). Även
Nordiska ministerrådet finansierade under 2013–2015 ett nordiskt
nätverk för öppna lärresurser där Lunds universitet deltog från
svensk sida (Ossiannilsson 2017).
Under 00-talet började även Högskolan i Gävle att tillsammans
med bl.a. Centrum för flexibelt lärande bygga upp en portal för
öppna lärresurser, Digiref.se, som fortfarande är i bruk. De ansvarar,
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tillsammans med Mittuniversitetet, sedan 2018 också för projektet
Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (Brander och
Brenner 2018).
I början av 2010-talet avtog intresset för öppna lärresurser i
Sverige, i synnerhet på den strategiska och politiska nivån. Inga nya
initiativ har tagits på nationell nivå och inga nya former för att
använda eller dela med sig av undervisningsmaterial har utvecklats på
svenska lärosäten, med ett fåtal undantag (Ossiannilsson 2017). I
enkäten uppger endast var tionde lärosäte att de utvecklar egna
öppna lärresurser tillgängliga för andra lärosäten. Den huvudsakliga
anledningen att det inte görs är tids- och resursbrist, men för var
tionde handlade det i stället om kunskap- och kompetensbrist. En
ungefär lika stor andel svarade att de inte är insatta i frågan och inte
känner till konceptet och dess syfte (onlinebilaga 3, fråga 16). Ytterligare en anledning som nämns är att det inte finns någon lättillgänglig plattform att lägga upp svenskt material på. Utvecklingen har
i det avseendet kommit längre inom skolans värld. Där finns t.ex.
”Lektion.se” och ”Skolbanken”, som är knutet till utbildningsföretaget Unikum – Unikt lärande AB.19 Skolbanken byggdes upp
med stöd från bl.a. Myndigheten för skolutveckling. Inom skolans
värld finns också mer specialinriktade plattformar som t.ex.
Skoltavlan och Lektionsbanken.
Förutsättningarna för att bygga liknande plattformar för högskolans verksamhet ser visserligen annorlunda ut än inom skolans.
Några av skillnaderna mot skolan är att universitets- och högskolelärarna bara är en fjärdedel så många, de undervisar i ett betydligt
bredare spektrum av kurser, är mer specialiserade och innehållet i
kurser som ges varierar mer till följd av att det inte finns, eller ska
finnas, någon motsvarighet till skolans läroplaner. Den höga graden
av specialisering inom högskolan har i det sammanhanget fått
nederländska forskare att dra slutsatsen att ämnesspecifika översikter över tillgängliga digitala lärresurser bör byggas upp och att
bibliotekarierna har en viktig roll att spela i detta sammanhang (Baas
m.fl. 2019). Skillnaderna till trots är det ändå troligt att många skulle
Lektion.se innehåller cirka 30 000 alster i form av undervisningsmateriel, lektions- och
länktips som lärare inom alla skolformer från förskoleklass till gymnasieskolan. På Skolbanken
delar lärare från över 1 000 skolor och förskolor, som använder sig av Unikums tjänster, med
sig av planeringar, matriser och samtalsmallar för t.ex. formativ bedömning och pedagogisk
dokumentation. I dag finns mer än 10 000 planerings- och dokumentationsresurser av olika
slag att tillgå.
19
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vara betjänta av det. Även inom högskolan tas undervisningsmaterial
fram som kan vara av intresse för lärare på andra lärosäten, inte minst
inom de större programmen som ges på upp till 20 olika lärosäten.
4.3.2

MOOCs

Ett decennium efter det att MIT och andra lärosäten lade ut de första
öppna lärarresurserna tog andra lärosäten i USA och Kanada initiativ
till att sätta ihop undervisningsmaterial till små kurser som kunde
följas online. Kurserna vände sig till alla intresserade, oavsett förkunskaper och utan krav på registrering och fick därför namnet
Massiv Open Online Courses (MOOCs). De första lanserades i
liten skala redan år 2008 vid University of Manitoba i Kanada men
det var först 2011 när Sebastian Thrun och Peter Norvigs vid
Stanford University lade ut en kurs om artificiell intelligens som
utbildningsformen blev ”massiv” i egentlig bemärkelse. De sågs från
början som ett sätt att göra högre utbildning tillgänglig för grupper
som inte har ekonomiska förutsättningar att studera vid de ofta högt
avgiftsbelagda amerikanska lärosätena, men de syftade även till att
attrahera fler studenter till de ordinarie utbildningsprogrammen.
Enligt den statistik som den norska statliga MOOC-utredningen
presenterade om deltagande i de kurser som lagts ut på en av de
största plattformarna Coursera hade 89 procent av de som deltog
redan en eftergymnasial utbildning. Flertalet var universitetsutbildade och oftast över 30 år (NOU 2014:5). I Västvärlden har därför utbildningsformen kommit att betyda mer för yrkesverksamma
akademikers fortbildning än för de som aldrig tagit sig in på högskolan. I andra delar av världen, t.ex. Afrika och Asien, har det
däremot förts en medveten och framgångsrik politik för att använda
instrumentet i syfte att fler ska få del av kunskap på högskolenivå.
MOOCs var från början kostnadsfria men de stora leverantörerna av kurserna har undan för undan hitta olika metoder att öka
sina intäkter. Det har till en del handlat om att antalet avgiftsbelagda
kurser ökat men den viktigaste inkomstkällan har varit att alltfler
studenter betalar en summa för att bli examinerade, betygsatta, få
certifikat, studievägledning och eller support från lärare. I de fall
studenterna lägger ihop flera MOOCs till en hel examen, företrädes-
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vis på masternivå, kan det examinationsintyg som utfärdas kosta
mellan 7 000 och 24 000 USD.
Kunskapsmängden i en MOOC motsvarar sällan den som finns i
lärosätens reguljära kurser. Det handlar i stället mestadels om förhållandevis korta kurser, någonstans mellan 3–10 veckor med en
förväntad studieintensitet motsvarande ungefär halvtid. Utbudet är
dock stort. Sedan de första MOOCs lanserades beräknas cirka
14 000 ha tagits fram i världen, exkl. Kina för vilken ingen pålitlig
statistik finns att tillgå (Shah 2019). Under kalenderåret 2018
beräknas fler än 900 lärosäten ha erbjudit sammantaget cirka 11 400
MOOCs till över 100 miljoner registrerade studenter (Mohebi och
Ponce 2019).
Det är långt ifrån alla som fullföljer kurserna. Många har heller
inte för avsikt att göra det, utan tar del av MOOCs i syfte att förkovra sig i ett ämne, fortbilda sig eller som ett led i ett livslångt
lärande. Det kan också bero på att studenterna efter ett tag upptäcker att de inte har de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra
sig innehållet. Eftersom kurserna är helt öppna finns dessutom
möjlighet att registrera sig på många kurser i syfte att pröva sig fram
tills man hittar något man vill fördjupa sig i. Det är därför svårt att
jämföra antalet registrerade på MOOCs med antalet inskrivna
studenter på universitet och högskolor.
I Sverige, där högskolestudier är avgiftsfria för medborgare i EU,
EES och Schweiz, har motivet att utveckla MOOCs i syfte att
bredda tillgången till högre utbildning inte varit lika starkt som det
kan vara i länder med terminsavgifter. Flera lärosäten började dock
förhållandevis tidigt och har sedan 2018 även en förordningsstadgad
rätt att utveckla öppna nätbaserade utbildningar, under förutsättning att de knyter an till och främjar den högskoleutbildning på
grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som högskolan har
examenstillstånd för eller den forskning som bedrivs vid högskolan
(Regeringen 2018). Enligt både UKÄ:s enkät 2015 (UKÄ 2016) och
min enkät gör lärosätena det dels i syfte att leva upp till de mål som
formulerats för högskolans uppdrag, dels som ett sätt att marknadsföra de reguljära utbildningar som ges. Studenter runt om i världen
kan, t.ex. via MOOCs, få ett smakprov på det lärosätena har att
erbjuda inom sina respektive spetsområden och flera av dem söker
sig också därefter till lärosätet för att få en mer fullvärdig utbildning.
Lärosäten kan via dessa kurser nå fler personer i olika faser av sin
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kunskapsresa, avståndet till akademiska studier kan minska både
fysiskt och mentalt för dem som deltar och det finns flera små
ämnen som är av stort intresse internationellt, men som inte får
tillräckligt med sökande om kursen arrangeras reguljärt (onlinebilaga 2, fråga 12).
De första svenskproducerade MOOCs kom redan 2012, endast
ett år efter lanseringen i stor skala vid Stanford, och det har därefter
i synnerhet efter 2014, skett en snabb expansion.20 År 2019 tog elva
svenska lärosäten fram MOOCs. Sammantaget erbjuder de cirka 60
kurser inom varierande ämnesområden (figur 4.4 och 4.5). I kontakter med lärosäten har det framkommit att det ges andra nätbaserade
kurser med samma upplägg som MOOC som betecknas på andra
sätt. Det kan därför finnas ett visst mörkertal. Man kan samtidigt
förvänta sig att antalet MOOCs som utvecklas av svenska lärosäten
kommer att öka ytterligare under det närmaste året bl.a. till följd av
att regering i april 2020 anslog 30 miljoner kronor till denna utbildningsform i syfte att möta en del av den ökade efterfrågan på
utbildning som följde i coronakrisens spår (Utbildningsdepartementet 2020). Det bör enligt de genomsnittliga kostnadsuppgifter som
samlats in räcka till att utveckla minst ett 50-tal nya kurser (onlinebilaga 2, fråga 8)
Undersökningen visar också att genomströmningen, i likhet med
MOOCs i andra länder, är låg (figur 4.6).
Det största problemet som lärosätena ser med MOOCs är enligt
de båda enkäterna finansieringen (UKÄ 2016 och onlinebilaga 2,
fråga 13). Det fanns fram till regeringens beslut i maj 2020 inga
särskilda medel avsatta för denna utbildningsform. Utvecklingen av
MOOCs, som vanligtvis kostar mellan en halv och en miljon per
kurs, har i stället fått finansieras via det ordinarie utbildningsanslaget, vilket inneburit att det blev mindre pengar över per student i
de reguljära utbildningarna (onlinebilaga 2, fråga 8).

20

Antalsuppgifterna från tiden före 2016 är hämtade från UKÄ:s enkät (UKÄ 2016).
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Antalet MOOCs som utvecklats av svenska lärosäten

Källa: UKÄ och enkät till lärosätenas centrala förvaltningar.

Figur 4.5

Antalet lärosäten som utvecklat en eller flera MOOCs inom
nedanstående utbildningsområden

Källa: Enkät till lärosätenas centrala förvaltningar.
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MOOC-deltagarnas aktivitet på de kurser som gavs 2018-2019

Källa: Enkät till lärosätenas centrala förvaltningar.

Det har bedrivits mängder av forskning om MOOCs. Den handlar
framför allt om de studerande, kursernas upplägg och deras innehåll
samt frågor som har med genomströmningen och de studerandes
motivation att göra (Zhu m.fl. 2018). I en sammanställning av forskningsresultat baserad på 159 artiklar dras slutsatsen att MOOCs är
en utbildningsform med stor potential för de som av olika anledningar inte kommer in på reguljära utbildningar eller de för vilka
sådana utbildningar inte är någon passande studieform. Men de
kräver samtidigt uthållighet, stor motivation och god förmåga till
studieplanering av dem som vill tillägna sig kunskap den vägen
(Mohebi och Ponce 2019). En annan sammanställning av 46 artiklar
visar att nätbaserade kurser, som lanseras i syfte att öka likvärdigheten och inkluderingen av studieovana grupper, växt fram i stora
delar av världen. De är ofta skräddarsydda för målgruppen och ges i
allmänhet på det lokala språket. Nästan nio av tio av de utbildningar
som forskningen refererat till hade, på det stora hela, nått upp till de
likvärdighets- och inkluderingsmål som satts upp. Olika former av
kollaborativa inslag i kursernas upplägg tycktes vara av stor betydelse för studenternas framgångar. Likaså upplägg som kombinerar
MOOCs med studiecirklar eller olika former av stöd ansikte mot
ansikte. En gemensam beteckning för många av kurserna var ”Small
open online courses”, SOOC (Lambert 2020).
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5

Digitala resursers betydelse för
undervisningens kvalitet och
effektivitet

Flera av de digitala resurser som används inom högre utbildning har
betydelse för såväl utbildningens kvalitet som effektivitet. Effekterna kan ofta vara svåra att särskilja från varandra och hanteras
därför samlat i detta avsnitt. Det inleds med en diskussion om begreppen kvalitet och effektivitet, och den tolkning jag gjort av den
innebörd de har i högskolans styrdokument. Därefter redovisas ett
antal forskningsresultat om de digitala resursernas betydelse för
undervisningens kvalitet och effektivitet, samt vilka möjligheter den
ny tekniken skapat för utökat samarbete mellan lärosäten. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av lärosätenas svar på de
frågor i enkäterna som handlade om kvalitet och effektivitet, samt
det som framkom om dessa frågor i intervjuerna.

5.1

Tolkning av styrdokumentens betoning
på kvalitet och effektivitet

Betydelsen av hög kvalitet och effektivitet, samt sambandet dem
emellan, är grundläggande för högskolans verksamhet. Det framgår
av de centrala styrdokumenten. I högskolelagens inledande avsnitt
har riksdagen fastställt att verksamheten ska avpassas så att en hög
kvalitet nås i utbildningen och forskningen samt att tillgängliga
resurser ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten (Riksdagen 2019a). Regeringen lyfter på motsvarande sätt
fram kvalitet och effektivitet i det mål som formulerats för universitet och högskolor. Där framhålls att utbildning och forskning vid
universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvali-
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tet och bedrivas effektivt (Regeringens proposition 2019/20:1(b)).
Regeringen har även satt upp mål om samverkan, service och tillgänglighet inom statsförvaltningen i sin helhet. I de mål som formulerats för digitaliseringen framhålls dessutom att den offentliga
förvaltningen ska samarbeta samt återanvända information, uppgifter och gemensamma lösningar, när det är möjligt och lämpligt
(Regeringens proposition 2019/20:1(a)).
Effektivisering genom digitalisering och automatisering är enligt
regeringen en förutsättning för att klara den offentliga förvaltningens åtagande att leverera en hållbar, jämlik och jämställd välfärd för
framtiden. I budgetpropositionen för 2020 bedömer regeringen att
det behövs en sammanhållen styrning och ökad digital mognad för
att statliga myndigheter, kommuner och regioner ska klara den
digitala strukturomvandlingen. Det finns behov av att utveckla den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och främja digital
innovation. Det handlar om att tillgängliggöra öppna data, främja
datadriven utveckling och innovation samt öka användningen av
samhällsnyttiga och hållbara digitala lösningar. Detta bl.a. genom en
ökad samverkan mellan offentlig förvaltning, inte minst universitet
och högskolor, näringslivet samt civilsamhället (Regeringens proposition 2019/20:1(a)).
I styrdokumenten finns ingen närmare precisering av begreppen
kvalitet och effektivitet. En vanlig tolkning är dock att kvalitet bör
sättas i relation till de mål som satts upp för verksamheten, som inte
har med volym att göra. Sett i ett sådant perspektiv är ökad kvalitet
liktydigt med att verksamheten rör sig i riktning mot dessa mål.
Effektivitet handlar, å sin sida, om graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändningen. Användningen av digitala resurser
leder till ökad effektivitet om de vid given resursinsats ger upphov
till ökad måluppfyllelse, oavsett om det handlar om volym- eller
kvalitetsmål. Ökad effektivitet kan också ta sig uttryck i att givna
volym- och kvalitetsmål uppnås med en lägre resursinsats, vilket
innebär att resurser kan frigöras för andra angelägna ändamål.
I idealfallet bör de resurser som frigörs användas på de ställen i samhället där de gör störst nytta. Vad gäller frigörandet av resurser som
digitalisering av offentlig verksamhet kan leda till har det visat sig att
denna princip inte alltid varit så lätt och ej heller ändamålsenlig att
leva upp till.
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E-delegationen fick 2009 i uppdrag att ta fram förslag på metoder
för hur besparingar i myndigheternas e-förvaltningsarbete i högre
grad skulle kunna realiseras och tas tillvara. Den kom fram till att
nyttor, som uppstår inom offentlig verksamhet, oftast inte är direkt
realiserbara som ekonomiska besparingar. Nyttorna har i stället
karaktären av ökad effektivitet i annan bemärkelse, bättre regeluppfyllnad, bättre tjänster åt medborgarna m.m., som först på längre sikt
kan leda till ekonomiska besparingar. Delegationen ansåg därför att
man bör vara försiktig med värdering av kvalitativa nyttor i pengar
(E-delegationen 2014).
Regeringen var dock angelägen om att bringa klarhet i frågan om
hur stora de ekonomiska nyttorna av övergången till e-förvaltning
är. Den gav därför Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att
följa upp och spåra effekterna av de enskilda e-förvaltningsprojekt
som bedrevs. Verket skulle också föreslå en modell för att löpande
följa upp nyttorna i syfte att bl.a. beräkna de realiserade kostnadsminskningarna. I avvaktan på ESV:s underlag tog regeringen ett
beslut om att göra en tillfällig generell indragning av medel motsvarande hälften av de kostnadsminskningar som enligt tillgängliga
uppskattningar uppnåtts i e-förvaltningsprojekten. Det rörde sig om
totalt 330 miljoner kronor som drogs in med samma procentsats på
alla statliga myndigheters förvaltningsanslag – oavsett om de realiserat några ekonomiska nyttor till följd av digitaliseringen eller ej
(Regeringens proposition 2010/11:1).21
När ESV redovisade sitt uppdrag visade det sig att det, i likhet
med E-delegationens tidigare observationer, var svårt att mäta de
nyttor som faktiskt realiserats, även i de fall investeringarna utvärderats. Endast en begränsad del av den ursprungliga uppskattade
potentialen visade sig möjlig att realisera. Det saknades också enligt
verket tillräckliga incitament för samverkan över myndighetsgränserna. ESV efterlyste dessutom en diskussion om hur realiserade
nyttor ska disponeras för att balansera kraven på dels en helhetssyn på
effektiv användning av statliga medel, dels tydliga incitament för
individuella myndigheter att arbeta med effektiviseringar (ESV 2014).
Svårigheten att kvantifiera och värdera nyttor har inneburit att
myndigheter som genomfört omfattande digitalisering av sin verksamhet har getts möjlighet att använda de resurser som frigörs till
Rent teknisk genomfördes det i form av en schablonmässig minskning av pris- och lönekostnadsomräkningen (PLO) med 0,14 procentenheter för år 2014.
21
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andra angelägna satsningar inom den egna myndighetens verksamhetsområde. Två exempel är Skatteverket och Försäkringskassan.
Inom båda dessa myndigheter har en stor del av den resurskrävande
pappershanteringen försvunnit. Inom skatteområdet handlar det
framför allt om möjligheten att deklarera via nätet som för privatpersoner infördes 2002 och för företag 2009. Andelen deklarationer
som lämnas in i pappersformat har efter denna förändring minskat
snabbt och var 2018 nere i 17 procent. Initialt var investeringskostnaderna stora, men Skatteverket kunde på sikt frigöra betydande resurser till andra angelägna ändamål inom verkets ansvarsområde. Eftersom såväl E-delegationen som ESV kommit fram till
att det inte finns något enkelt sätt på vilket besparingseffekten av
digitala investeringar kan beräknas har regeringen saknat underlag
för att dra in medel från verkets förvaltningsanslag. Effektiviseringarna har därför inte påverkat anslagets storlek som under perioden
2012 till 2018 stigit med i genomsnitt knappt två procent per år
(figur 5.1).
Figur 5.1

Andelen deklarationer i pappersformat och utvecklingen av
Skatteverkets förvaltningsanslag i nominella termer, milj. kr.
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Källa: Skatteverket.

Även Försäkringskassan införde i början av 2000-talet elektroniska
system för insamling av uppgifter från sökande av ersättning från
socialförsäkringssystemet och andra bidragssystem. Utvecklingen
har inte gått lika snabbt som inom skatteområdet, men andelen
digitalt inlämnade ansökningar har sedan systemet infördes ökat till
70 procent i dag. Även vad gäller Försäkringskassans verksamhet,
har regeringen saknat underlag för att beräkna hur stora indrag-
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ningar som skulle kunna göras till följd av de besparingar som
ökningen av andelen digitalt insända ansökningar givit upphov till.
Den fortsatta kartläggningen och analysen av hur möjligheterna
att effektivisera delar av den högre utbildningen med hjälp av digitala
resurser utgår därför från antagandet att frigjorda resurser till följd
av effektiviseringar inte kommer att dras in till statskassan. De kan i
stället användas för andra angelägna insatser inom lärosätenas verksamhetsområden.
Frigörandet av resurser, i enlighet med ovanstående diskussion,
bör särskiljas från den diskussion som förts om det s.k. produktivitetsavdraget (SOU 2007:81, Fredman och Schantz 2015,
Eriksson och Heyman 2014, Riksdagen 2015, Riksdagen 2016,
Åmossa 2018, Edström 2019, Ericson 2019). Det är ett generellt
avdrag från pris- och löneuppräkningen som tillämpas med samma
procentsats på alla statliga myndigheters förvaltningsanslag. Avdragets storlek har inget att göra med de resurser som en enskild
myndighet lyckas frigöra, till följd av exempelvis kontinuerlig
metodutveckling och digitalisering, utan fastställs utifrån den
genomsnittliga produktivitetsutvecklingen inom den privata tjänstesektorn under de senaste tio åren.22
Hur avdraget ska beräknas kan ifrågasättas (Spånt 2008 samt
Schager och Wilhelmsson 2011), men det är svårt att föreställa sig
att riksdag och regering skulle välja att undanta någon specifik del av
den statliga sektorn från denna princip. Det skulle oundvikligen
väcka frågor om varför just denna verksamhet ska särbehandlas. Det
finns många myndigheter som med rätta kan hävda att deras verksamhet på avgörande sätt skiljer sig från de förutsättningar som finns
inom den privata tjänstesektorn, t.ex. de statliga kulturinstitutionBakgrunden till produktivitetsavdraget, som infördes i samband med att den tidigare detaljerade ekonomiska styrningen av statlig verksamhet ersattes med ramanslag i mitten av
1990-talet, var lönebildningsproblemen på 1970- och 1980-talet då staten vid flera tillfällen
tenderade att bli löneledande. För att inte samma problem skulle uppstå i den nya ramanslagsmodellen infördes en löne- och prisomräkning, som numera beräknas utifrån löneutvecklingen för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Eftersom deras löneutrymme genereras via produktivitetstillväxt ansågs det nödvändigt att även ta möjligheterna till kontinuerliga effektivitetsförbättringar inom den statliga sektorn i beaktande. Om ingen justering
för potentiella effektivitetsförbättringar gjorts hade det utökade handlingsutrymme som ramanslagen gav gjort det möjligt för statliga myndigheter att, utöver det resurstillskott som
pris- och löneuppräkningen ger, även använda de medel som de lyckas frigöra via effektiviseringar till löneökningar. De kunde i så fall komma att bli större än motsvarande löneökningar
inom den löneledande exportindustrin. Lösningen blev att man införde produktivitetsavdraget
lika för alla statliga myndigheter, inte differentierat, eftersom det ansågs vara en för svår, om
ens möjlig, uppgift att på ett rättvist sätt fastställa olika produktivitetsavdrag för olika delar av
den statliga sektorn.
22
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erna, Polisen och Statens institutionsstyrelse. Att på ett rimligt sätt
dra en gräns mellan dessa och andra myndigheter är en i det närmaste
omöjlig uppgift.
Det är dessutom, för upprätthållandet av det långsiktiga stödet
för offentligt finansierad tjänsteproduktion, viktigt att inom alla
delar av statsförvaltningen ta tillvara de möjligheter som finns att
kontinuerligt effektivisera verksamheten. Om inga effektiviseringar
uppnåddes och inte heller något produktivitetsavdrag gjordes skulle
kostnaderna för de offentligt producerade tjänsterna över tid stiga i
förhållande till de privat producerade tjänsterna, där det av konkurrensskäl finns en ständig strävan att uppnå produktivitetsförbättringar. Mängden privat producerade tjänster och varor som medborgarna avstår för att via skattsedeln finansiera de offentligt
producerade tjänsterna skulle undan för undan öka och risken skulle
tillta för att allt fler skulle ställa sig frågan om det är värt den
uppoffringen. När det gäller högre utbildning skulle det t.ex. kunna
handla om det långsiktiga stödet för avgiftsfri utbildning. Det finns
därför välgrundad anledning för regering och riksdag att behålla
nuvarande system med ett produktivitetsavdrag som tillämpas lika
för alla statliga myndigheter.

5.2

Forskning om de digitala resursernas betydelse
för undervisningens kvalitet och effektivitet

Det bedrivs en omfattande forskning, i synnerhet internationellt,
om den betydelse som digitala resurser kan ha för den högre utbildningens kvalitet och effektivitet. Forskningen handlar om allt från
grundläggande frågor, som effekten av att undervisningsmaterialet
presenteras digitalt i stället för på papper, till hur digitaliseringen
skapat högteknologiska visioner om vad artificiell intelligens kan
komma att betyda inom högre utbildning. Samtidigt bedrivs även
mer kritiskt inriktad forskning om digitaliseringens inverkan på den
högre utbildningen (Teräs och Curcher 2020). I detta delavsnitt
redovisas ett antal av dessa forskningsresultat som bedömts vara
relevanta för denna studie.
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Att läsa digitalt i stället för på papper

Det har bedrivits en del grundläggande forskning om hur lärandet
påverkas av att studenterna får tillgång till undervisningsmaterial via
en bildskärm i stället för i tryckt format. Enligt en sammanställning
av fem studier har studenter svårare att lära sig av digitala faktatexter
jämfört med om samma text läses på papper, under samma tidspress
(Delgado m.fl. 2018). I samtliga dessa studier ansträngde sig forskarna för att presentera det digitala och det tryckta materialet på ett
så likartat sätt som möjligt. För att belysa effekten av de möjligheter
som finns med digitalt material att blanda medieformer så som
länkar, rörliga bilder, ljud, simuleringar m.m. har den norska motsvarigheten till Skolforskningsinstitutet gjort en systematisk kunskapssammanställning av 30 studier där dessa möjligheter beaktas.
Resultaten visar att det finns små, men genomgående positiva,
effekter av att ta till sig undervisningsmaterial digitalt jämfört med
på papper. Betydligt större positiva effekter har uppvisats när digitala
verktyg och digitalt innehåll används på ett planerat och genomtänkt
sätt tillsammans med en lärare (Morgan m.fl. 2016).
En större forskningssammanställning som gjorts av ett 70-tal
studier tyder dessutom på att digitala verktyg och läromedel underlättar lärandet för studerande med funktionsvariationer. Den visar
också att de digitala verktygen numera blivit så mångsidiga och
allmängiltiga att de tillgodoser behoven hos flera olika kategorier av
funktionsvariationer men att såväl de studerande som lärarna
behöver stöd för att tillgodogöra sig fördelarna med den nya
tekniken (Wynne m.fl. 2016).
5.2.2

Blandade lärmiljöer

Blandade lärmiljöer (blended learning), där många olika undervisningsresurser används inom en och samma kurs, har blivit vanligt
förekommande inom högre utbildning såväl i Sverige som internationellt. De definieras ofta som undervisningsupplägg där undervisning ansikte mot ansikte kombineras med olika former av datorbaserat lärande (Graham 2006). Universitetslärare har alltid haft
möjlighet att skapa variationsrika lärmiljöer, men digitaliseringen
har inneburit att mängden verktyg som läraren har till sitt förfogande när hon eller han ska utforma en optimal lärmiljö har ökat
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påtagligt. Blandade lärmiljöer har numera blivit så vanligt förekommande att en del forskare börjat benämna det som den nya normaliteten – ”the new normal” (Norberg m.fl. 2011). Numera används
någon form av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i
nästan all utbildning av både lärare och studenter. Allt oftare är detta
ett led i en medveten strävan efter att höja kvaliteten, sänka kostnaderna eller öka flexibiliteten och tillgängligheten (Norberg 2017).
Den tekniska utvecklingen har lett till att nya undervisningsformer
utvecklas, föreläsningar videofilmas, kurslitteratur i tryckt format
ersätts med länkar till litteratur, vetenskapliga artiklar och öppna
lärresurser m.m. samt att studenter inte nödvändigtvis behöver
träffas lika ofta rent fysiskt. Interaktion kan i stället till del ske på
digitala sociala ytor.
Även UKÄ konstaterar att högskoleutbildningar generellt sett
blivit allt mer IKT-intensiva. Utvecklingen går mot mer nätbaserad
utbildning, där kurserna organiseras via digitala lärplattformar och
de administrativa delarna sköts via studentportaler. Nya utbildningsformer, som halvdistans, lärcentrabaserat lärande och MOOCs, tas
fram (UKÄ 2017). Campusförlagda utbildningar bygger i ökad
utsträckning på resurser tillgängliga via nätet och distinktionen
mellan campus- och distansutbildning är inte längre lika tydlig som
tidigare (Karlstads universitet 2015, Högskolan i Dalarna 2016,
UKÄ 2017). Framväxten av nya teknikbaserade undervisningsformer, som kan kombineras med mer traditionell undervisning, har
ökat möjligheterna att i varje enskilt undervisningsmoment hitta den
kombination som ger de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande. Rätt använt kan det leda till både ökad kvalitet och
effektivitet.
Undervisning baserad på blandade lärmiljöer har också väckt
stort intresse bland forskare, framför allt utanför Sverige. Enligt en
kartläggning som gjorts av 76 vetenskapliga artiklar från sju olika
kontinenter handlar fyra av tio om de effekter som blended learning
har på utbildningsresultatet (Learner outcome). Andra aspekter som
studerats är undervisningens utformning (Instructional design, var
tredje studie), uppfattning om, erfarenheterna av och benägenhet att
använda sig av metoden (Disposition, var fjärde studie) och frågor
kring teknologin (var femte studie) (Spring och Graham 2017). Tillgången på forskningsresultat har blivit tillräckligt stor för att sammanställas i flera olika kunskapsöversikter. En av dessa, som genom-
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fördes redan 2013, visade att de uppnådda studieresultaten aldrig
blev sämre, utan vanligtvis bättre, när traditionell undervisning
ersattes med väl genomtänkta blandade lärmiljöer. Vissa studenter
föredrog visserligen de mer traditionella undervisningsmetoderna
men den samlade slutsatsen var ändå att de blandade lärmiljöerna var
minst lika, eller mer, effektiva än undervisning som enbart bedrivs
ansikte mot ansikte (Pregot 2013).
Resultaten bekräftades i en annan kunskapsöversikt som genomfördes ett år senare (Helms 2014). Flera studier i översikten visade
att studenter som undervisats i blandade lärmiljöer fick högre betyg
och fullföljde sina studier i högre utsträckning än andra studenter.
Liknade slutsatser drogs två år senare i en studie som visade att det
inte finns något som säger att pedagogik ansikte mot ansikte i sig är
effektivare än nätbaserad undervisning. I stället verkade studenterna
engagera sig djupare och arbeta hårdare när nätbaserade pedagogiska
verktyg användes samtidigt som dessa upplägg, som till stor del
bygger på självständigt arbete, befrämjar lärandet. Den tid som
lärarna har tillsammans med studenterna bör därför i stället ägnas åt
att utveckla de kompetenser som är svåra att träna via nätet, ungefär
som i traditionella lärlingsutbildningar utanför den akademiska
världen (Daniel 2016).
Författaren till studien menar också att blandade lärmiljöer där
den digitala teknikens möjligheter tas tillvara ger oss nya möjligheter
att förena hög kvalitet med kostnadseffektivitet. Digitaliseringen har
inneburit att kostnaderna för att både utveckla och distribuera
utbildningsmaterial har sänkts i betydande utsträckning. Dessutom
har nya möjligheter att effektivisera undervisningen skapats till följd
av den växande mängden öppna lärresurser som görs tillgängliga på
nätet. En tillgång som även kan användas för att höja undervisningens kvalitet.
5.2.3

Omvända klassrum

En form av blandad lärmiljö som blivit vanlig förkommande i såväl
Sverige som i andra länder är s.k. omvända klassrum (Flipped
Classroom). Den grundläggande idén bakom undervisningsmetoden
är att de inledande genomgångarna av kursmaterialet ges webbaserat
för att frigöra tid för mer interaktiv undervisning. Det kan t.ex.
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handla om att läraren spelar in korta filmer, ofta kompletterade med
övningsuppgifter, för att sedan ägna tiden i klassrummet till diskussioner och problemlösning (Hrastinski 2018, Karlsson och Janson
2015). Forskningen om undervisningsmetodens effekter är inte helt
entydig. Litteraturstudier som genomförts visar att det framför allt
är inom traditionella föreläsningsbaserade kurser som undervisningsmetoden kan leda till förbättrade studieresultat (Bishop och
Verleger 2013). Flera studier visar oftare signifikanta positiva effekter inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och matematik än
inom andra ämnesområden (Braseby 2014). Senare litteraturstudier
bekräftar att modellen passar bäst i stora föreläsningsbaserade grupper men också att studenternas prestationer kan förbättras i än högre
grad om lärarna får stöd i att maximera studenternas inlärningsupplevelser. Forskningsgenomgången visar att det behövs mer kunskap
som underlag för det stöd som många lärare är i behov av vid utformningen av omvända klassrum (Brewer och Movahedazarhouligh
2018). Kvaliteten och effektiviteten tycks till stor del vara beroende
av vilka och hur variationsrika undervisningsmaterial som läraren
väljer att använda sig av när hon eller han lägger upp undervisningen
i form av ett omvänt klassrum (Schell 2013).
I en norsk systematisk forskningssammanställning, baserad på de
metodmässigt mest trovärdiga studierna inom olika akademiska
discipliner, bekräftas bilden av signifikant positiva effekter på studieresultaten. Effekterna är dock i allmänhet mindre än vad som tidigare
rapporterats. Störst effekt tycks de omvända klassrummen ha inom
humaniora och då framför allt i språkundervisning. Författarna
menar dock att en förklaring till de lägre uppmätta effekterna inom
andra discipliner kan vara att undervisningsmetoden i de flesta fall
har introducerats förhållandevis nyligen och att forskningsstödet
därför är tunt till följd av att det finns betydligt färre studier att
sammanställa inom humaniora än inom naturvetenskap, teknik och
matematik. Mer forskning behövs därför om varför de omvända
klassrummen tycks fungera bra i vissa situationer men mindre bra i
andra (Låg och Grøm Sæle 2019).
Det har också kommit enstaka studier som undersökt hur kunskapsklyftorna inom en grupp studerande påverkas av omvända
klassrum. En sådan, baserad på ett randomiserat experiment bland
1 300 studerande i matematik och ekonomi, visar på små förbättringar av resultaten men endast i matematik. Samtidigt ökade kun-
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skapsklyftorna i båda ämnena. De genomsnittliga resultatförbättringarna var dessutom kortvariga medan ökningen av kunskapsklyftorna var mer bestående (Sentren m.fl. 2019).
Det digitala undervisningsmaterial som används online i de omvända klassrummen är i allmänhet framtaget på det egna lärosätet.
Det finns dock exempel på hur lärare i stället använt sig av undervisningsmaterial som universitet runt om i världen lagt ut på internet. Det handlar ofta om öppna lärresurser, men även MOOCs har
till vissa delar eller i sin helhet integrerats i upplägg med omvända
klassrum. I Europa var några av Rumäniens, Tjeckiens och Kroatiens
lärosäten bland de första att ta tillvara denna möjlighet. Det har
därefter spridit sig till lärosäten i bl.a. Tyskland, Schweiz och
Spanien (Gaebel m.fl. 2014) och även till ett fåtal svenska lärosäten.
Graden av integrering varierar, men den vanligast förekommande
modellen tycks vara att enbart vissa delar av en MOOC integreras
(Bogdan m.fl. 2017). Fler medarbetare på svenska lärosäten rapporterade under coronakrisen våren 2020 att de i ökad utsträckning
tog vara på möjligheten att integrera MOOCs och annat nätbaserat
undervisningsmaterial i de kurser som gavs.
Flera initiativ för att integrera MOOCs i reguljär undervisning
har utvärderats. Ett exempel är en kurs i systemteknik och mjukvaruutveckling på Zagrebs universitet i Kroatien. Resultatet visar att
studieformen passade särskilt väl för de som läste på halvfart. Det
låg mer i linje med den förväntade studietakt på de MOOCs som
finns tillgängliga på internet. Variationen i studenternas förkunskaper visade sig dessutom ha större genomslag på studieresultaten
än i ett traditionellt undervisningsupplägg där läraren kan anpassa
undervisningen till studenternas behov. Det var svårt för lärarna att
förutse studenternas förmåga att ta till sig av den kunskap som
förmedlades online. Inte minst språkbarriären kunde i detta sammanhang spela stor roll (Bralić och Divjak 2018). Utvärderingar har
också genomförts i asiatiska länder. Perspektivet där har varit att
studera de initiativ som tagits för att via MOOCs och öppna lärresurser bredda och höja kvaliteten på den högre utbildning som ges
i utvecklingsländerna, något de också visat sig kunna leda till (dela
Pena Bandalaria 2019).
Traditionellt har det varit lärosätena som på egen hand valt ut
lämpligt utbildningsmaterial från internet. Under senare tid har
emellertid några av de största leverantörerna av MOOC-platt-
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formar, t.ex. Coursera, utvecklat detta koncept kommersiellt (Gaur
2019). Det har skett genom att begränsa lärosätenas möjligheter att
utan tillstånd integrera det utbildningsmaterial som lagts upp på
plattformarna. De lärresurser som erbjuds är därför inte längre
öppna i samma bemärkelse som det tidigare var. I stället erbjuds lärosätena möjlighet att teckna ett abonnemang på kurserna. I abonnemanget ingår i allmänhet också funktioner som gör det möjligt för
lärarna att lägga till egna övningsuppgifter, kursmaterial och de
kompletteringar som behöver göras utifrån t.ex. nationella förhållanden, samt tillgång till verktyg för kursplanering, bedömningar,
innehållsanalys.
5.2.4

Digitala lärplattformar

Allt fler lärosäten, såväl i Sverige som i andra länder, introducerar
molnbaserade digitala lärplattformar för att administrera utbildningen, hantera allt undervisningsmaterial och underlätta kommunikationen mellan såväl lärare och studenter som mellan studenterna
själva. Det kan t.ex. handla om digitalt kursinnehåll i både text- och
videoformat, diskussionsforum, inlämning av redovisningsuppgifter, automaträttade prov, resultatlistor, uppföljning av kurserna
och kursadministration. Plattformarna utvecklades ursprungligen
för att underlätta den utbildning som bedrevs på distans, men
används numera minst lika ofta på campusbaserade kurser och
program. De har enligt lärosätens utsagor bidragit till både ökad
kvalitet och effektivitet i undervisningen (onlinebilaga 1 fråga 1, 4b
och 5b).
Den forskning som bedrivits om digitala lärplattformar (eng.
Learning Management System, LMS) har visat att introduktionen av
dessa plattformar inte i sig leder till några förbättrade studieresultat.
Den effekt de har på lärandet är till stor del beroende av hur de
används. Dessutom förefaller kvaliteten på den mjukvaran och den
support som erbjuds de studerande vara av stor betydelse för att de
ska leda till ett effektivt lärande (Chaw och Chun 2018). Den
allmänna bilden som i övrigt framträder är att de kan bidra till höjd
kvalitet på undervisningen genom att skapa mer blandade lärmiljöer.
Även i de fall studenterna föredrar traditionell undervisning uppskattar de ofta videoinspelningarna och annat undervisningsmaterial
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som läraren lägger upp på plattformen (Kabassi m.fl. 2016). I USA
har ett uppmärksammat försök gjorts där man lyckts påvisa ökad
genomströmning genom automatisk och kontinuerlig uppföljning
av studieframgångar med hjälp av de data som lärplattformarna
genererar (Vuorikari och Castaῆo Muῆoz 2016).
Sett utifrån lärarnas perspektiv tycks de upplevda fördelarna med
lärplattformarna vara starkt beroende av hur mycket de använder
dem. De som använder plattformen ofta eller mycket ofta tenderar
att värdera den högre. Lärarnas åsikt om verktyget är dessutom i hög
grad beroende av det material som läggs upp på plattformen och
vilka funktioner som byggts in. Den genomförda studien säger dock
inget om hur kausaliteten ser ut. (Ghilay 2019).
5.2.5

Learning analytics och educational data mining

Educational Technology23, (EdTech)-industrin, utvecklar ständigt
nya digitala pedagogiska verktyg som syftar till att höja såväl
effektiviteten som kvaliteten i det lärande som sker. Svenska företag
har en framträdande position inom denna bransch. I Stockholm
finns en av världens tio bästa företagsmiljöer för att utveckla
EdTech-produkter (Navitas Ventures 2018). I Europa är det bara
London som rankas högre. Stockholms höga placering beror bl.a. på
de möjligheter som finns till statligt stöd från t.ex. Vinnova men
också på den starka nordiska utbildningstraditionen som skapat god
grund för utveckling av nya pedagogiska verktyg.
Inom denna industri har stort intresse riktats mot den betydelse
som artificiell intelligens (AI) kan komma att få för lärandet. Det
har bl.a. handlat om s.k. ”adaptive learning” eller ”intelligent tutoring” där skräddarsydda lärandeprocesser löpande skapas, beroende
på de svar eller annat agerande som den studerande matar in i
systemet. De AI-baserade system som utvecklats kan ge förhållandevis djupa svar på frågor som studenten ställer och kan även förstå
muntligt ställda frågor (eXact 2019). Användbarheten av de program
som hittills konstruerats begränsas dock främst till faktainlärning
och träning av förmågan att lösa logiska problem där det finns en
tydlig linjär progression, dvs. där lärandet på en nivå är beroende av
Educational Technology definieras oftast som ”the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning”.
23
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det studenten lärt sig på tidigare nivåer. Mer komplext undervisningsstoff, där det inte finns några på förhand givna rätt eller fel,
är svårare att digitalisera och bearbeta med hjälp av artificiell
intelligens.
Ett annat utvecklingsspår som växer snabbt är integrering av
Virtual and Augmented Reality (VR och AR) i undervisningen.
År 2020 förutses en miljard människor ha kommit i kontakt med
dessa tekniker (Davidge 2017). En kanadensisk sammanställning av
23 vetenskapliga artiklar visar att en mångfald av kompetenser kan
tränas med hjälp av VR och AR, t.ex. språkkunskaper, historiekunskaper, medmänsklig kommunikation och datorvana. Undervisningsmetoden engagerade de studerande, men flertalet studier saknade
teoretisk ram för att tolka resultaten och ge rekommendationer om var
i undervisningen dessa verktyg lämpar sig bäst (DePape m.fl 2019).
Inom EdTech-området har det växt fram en helt ny kvantitativt
inriktad disciplin, som på engelska går under beteckningen
”Learning analytics” (LA). Utifrån en ofta citerad definition handlar
LA om ”the measurement, collection, analysis and reporting of data
about learners and their contexts, for purposes of understanding and
optimising learning and the environments in which it occurs”
(Siemens 2013). Grunden för de LA-baserade analyser som genomförs utgörs av data om studenternas inlärningsmönster som genereras av t.ex. lärplattformar, digitala bedömningsverktyg och studentadministrativa system. På motsvarande sätt lämnar även mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer från sig digitala spår som
enligt vissa LA-forskare kan ligga till grund för utvecklingen av
kraftfulla verktyg som universitetslärarna kan använda när de vill
förbättra kursernas pedagogiska upplägg (Schmitz m.fl. 2017).
Learning analytics har också börjat tillämpas i större skala utifrån
de data som stora multinationella utbildningsföretag samlar på sig
från online-studier. Den största leverantören av MOOCs, Coursera,
samlar t.ex. ett 60-tal olika uppgifter som härstammar från studenternas inlärningsbeteende (alla ”klick” de gör på skärmen), deras
aktiviteter på diskussions- och kommunikationsfora som är knutna
till kurserna och studenternas bakgrundsuppgifter. Dessa data
används sedan för att kartlägga och analysera framgångsrika studiemönster och för att utveckla Courseras kurserbjudanden (Mukala
m.fl. 2015).
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Även om det teoretiskt sett finns stora möjligheter att via
avancerad dataanalys effektivisera den del av undervisningen där
datorer används så har det hittills inte gått att påvisa några större
effekter på utbildningsresultaten. I en sammanställning av 250
vetenskapliga artiklar publicerade 2012–2018 kom forskare från
KTH och Örebro universitet fram till att positiva effekter på
lärandet inom högre utbildning endast gick att påvisa i en tiondel av
artiklarna om LA. Endast en studie visar en stark positiv effekt av
verktyg som byggde på LA. Samtidigt fanns en mängd artiklar om
de potentiellt positiva effekter som kan uppkomma. Exempelvis
fanns många artiklar (62 procent av urvalet) där LA:s betydelse för
att understödja lärarnas utbildningsplanering och stöd till de
studerande lyftes fram. Det handlar om system som kan förutse
risken för att studenter inte fullföljer sina studier och som kan förbättra undervisningen genom att kartlägga de studerandes inlärningsbeteenden. Den övergripande slutsatsen från kunskapssammanställningen var att det finns betydligt mer stöd för en förväntad
positiv effekt på det övergripande arbete som lärosätet och lärarna
bedriver, än på lärandet i sig (Viberg m.fl. 2018).
Idén om att undervisningen inom högskolan, och online, skulle
kunna förbättras genom en bearbetning av stora mängder kvantitativa data har ifrågasatts av bl.a. Hanna och Marko Teräs vid
Tammerfors universitet (Teräs och Teräs 2019). De menar att
mycket av inlärningen sker i mer informella sammanhang och i
samband med undervisningsmoment från vilka det inte lämnas några
digitala spår. LA, som helt och hållet förlitar sig på kvantitativa data,
missar därmed väsentliga pusselbitar i förståelsen av den inlärning
som sker.
Ett annat uppmärksammat problem med EdTech och andra
digitala resurser är att det för varje nytt verktyg som utvecklas skapas
nya möjligheter för de studerande att fuska. Det gäller i synnerhet
när undervisningen sker på distans. De motåtgärder som sätts in för
att stävja fusket kan handla om kontinuerlig identifikation via
videokamera, ansiktsigenkänning, registrering av mönster vid användning av tangentbord eller mus, automatisk plagiatkontroll,
randomisering av examensfrågornas ordningsföljd m.m. Svårigheten
är att hålla samma tempo i utvecklingen av motåtgärder som
fuskarna har. I en kunskapsöversikt om de utökade möjligheter till
fusk som digitaliseringen gett upphov till dras slutsatsen att det är
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naivt att tro att lärosätena ska kunna vinna kampen mot fuskandet
genom att förlita sig på en utveckling av allt mer tekniskt sofistikerade motåtgärder. Sådana motåtgärder medför ofta stora olägenheter
för oskyldiga studerande och är dessutom kostsamma. Vad lärosätena i stället bör göra är att utveckla relationen mellan läraren och
de studerande, vädja till de studerandes moral, etablera förutsättningar för ett konstruktivt grupptryck bland studenterna och
befrämja de studerandes långsiktiga tänkande – ett tänkande som
inkluderar medvetenhet om att det på lång sikt är erhållen kunskap och
kompetens, inte provresultaten, som är av betydelse (Norris 2019).
Enkätundersökningen tyder på att användningen av artificiell
intelligens ännu inte fått någon stor spridning på svenska lärosäten.
Endast åtta av 26 svarande uppger att de använder verktyg som
bygger på denna teknik (figur 5.2). På två av lärosätena handlade det
om system som kan höja kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen, medan det på övriga sex lärosäten handlade om andra
användningsområden, t.ex. utvärdering av kurser och prognoser för
studenternas prestationer. Studievägledning och stöd till internationella studenter var andra svar som avgavs och ett lärosäte utvecklar en AI-baserad influencer för att öka intresset för teknikutbildning bland presumtiva studenter (onlinebilaga 1, fråga 12b).
Figur 5.2

Använder sig eller planerar lärosätet att använda sig av digitala
verktyg baserade på artificiell intelligens för att t.ex. effektivisera
och höja kvaliteten på den studie- och yrkesvägledning (SYV)
som lärosätet erbjuder?

Källa: Enkät till lärosätena. Antalet svarande 26. Antal som avstod från att svara 5.

Det intresse som finns inom LA för att utnyttja dataspår som lärare
och studenter lämnar efter sig till att effektivisera undervisningen är
långt ifrån nytt. Det har funnits ända sedan datorerna på allvar
började bli vanliga i undervisningen (Khan m.fl. 2019). I framför allt
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de anglosaxiska länderna, där betoningen på undervisningens kvantitativa moment varit stark och forskningen om artificiell intelligens
kommit längre, har stora datamängder byggts upp och teknik utvecklats i detta syfte. Omfattande sammanställningar har också publicerats baserade på seminarieserier om sådan användning av Big data
inom utbildningsområdet (Williamson 2017).
Samtidigt ger det upphov till en mängd frågor. Det handlar om
skillnader i synen på Big data, tekniska utmaningar, etiska överväganden, integritetsfrågor, brist på expertis och kompetensutveckling som säkerställer att forskare inom utbildningsområdet kan
dra nytta av de möjligheter som skapats (Daniel 2019). De stora
utbildningsföretagens användning av LA i stor skala, t.ex. vid de
studier som bedrivs med hjälp av MOOCs, ger också upphov till
frågor om makten över högskolepedagogikens utveckling. Samma
sak gäller lärplattformarna, som även de lämnar från sig digitala spår.
Även om student- och kursadministrationen förenklas, det studentaktiva lärandet underlättas och program för tidig identifiering
av studiemisslyckanden och för individanpassad undervisning kan
utvecklas, så finns det anledning att vara observant på de effekter
som användningen av digitala lärplattformar kan få på lång sikt.
Inom skolans värld finns en begynnande diskussion om dessa frågor
där forskare hävdar att det behövs kritiska resonemang om dataﬁering, dvs. att alla aktiviteter genererar realtidsdata för vidare
analyser, och algoritmisk makt. En diskussion som även bör omfatta
de medier som används i skolan och i undervisningssyfte (Forsman
2019). Huvuddelen av de lärplattformar som introducerats i skolor
och på lärosäten är molnbaserade. Det innebär att dataspåren som
studenterna och lärarna lämnar efter sig inte stannar kvar på lärosätet
utan försvinner ut i stora datahallar där de som levererar molntjänsten hyrt in sig. För den på svenska lärosäten vanligaste lärpattformen Canvas är det ett multinationellt USA-baserat företag,
Instucture Globle Lth, som har tillgång till alla data som genereras.
De följer reglerna i GDPR om hantering av personuppgifter men det
utgör, som tidigare nämnts, ingen betydande restriktion för dem
eftersom alla analyser de är intresserade av att göra inte förutsätter
tillgång till identifierade personuppgifter. Det enda de behöver veta
är att det finns en individ x som genererat n antal data.
I det avtal som NORDUnet tecknat med Instructure för ett stort
antal lärosäten har de köpt den LA-baserade tekniken att på tidigt
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stadium identifiera studenter som riskera att halka efter. Instructure
har även ambitionen att utveckla andra liknande tjänster. En del av
dessa tjänster kan säkerligen vara till nytta för svenska lärosäten
medan andra kan vara sådana som i första hand tillgodoser leverantörens intressen. Vad det handlar om är därför vem som har kontroll
över dessa data och vem som har kontroll över utvecklingen.
Diskussionen om vad detta kan komma att innebära för den
högre utbildningen har börjat ta fart i en del av våra grannländer. Ett
exempel är Nederländerna där 15 rektorer i en debattartikel i
december 2019 uttryckte sin oro över utvecklingen. De uppmanar
alla berörda att samarbeta för att säkerställa en ansvarsfull digital
miljö där plattformar utvecklas baserat på användardata som ligger
kvar i offentliga händer. De menar att det helst borde ske på
europeisk nivå eftersom det då kan hanteras i stor skala (onlinebilaga
7). Rektorernas upprop har fått stöd från bl.a. Svein Støen, rektor
vid Universitetet i Oslo. Universitetet har under en tid varit medveten om problematiken och därför övergått till att använda molnbaserade tjänster endast i de fall det varit svårt att hitta andra
alternativ. Parallellt har de utvecklat flera egna digitala tjänster där
endast universitetet har tillgång till de dataspår som genereras.

5.3

Utökade möjligheter till samarbete mellan
lärosäten

Den digitala tekniken har i flera avseenden underlättat möjligheten
till samarbete mellan lärosäten. De kan på ett smidigare sätt än
tidigare utbyta information, erfarenheter och även utveckla kurser
tillsammans. Goda förutsättningar har tekniskt sett skapats för att
uppfylla det inledningsvis nämnda målet som regeringen satt upp om
att offentlig förvaltning ska samarbeta samt återanvända information, uppgifter och gemensamma lösningar, när det är möjligt och
lämpligt (Regeringens proposition 2019/20:1a). Likaså det i lag
angivna kravet att en myndighet inom sitt verksamhetsområde ska
samverka med andra myndigheter (Riksdagen 2017).
Redan i början av 2000-talet organiserade och finansierade den
dåtida Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet samarbeten om gemensamma distanskurser mellan lärosäten baserade på de nya tekniska möjligheterna. Ett sådant exempel var IngOnline, en hög-
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skoleingenjörsutbildning som startade höstterminen 2003 med
gemensamma utbildningsplaner för de kurser som gavs vid åtta lärosäten24. För de studerande innebar det bl.a. ett ökat utbud av valbara
kurser och för lärarna kompetensutveckling via gemensamma konferenser och erfarenhetsutbyte i samordningsgrupper (Bränberg
2006). Flera av dessa initiativ försvann när först Nätuniversitetet och
sedan även NSHU avvecklades. Ett som dock lever vidare är
Sommarmatte som riktar sig till blivande studenter. Det är ett samarbete som inleddes 2002 mellan KTH och Stockholms universitet,
och från början även andra lärosäten, som organiseras i form av en
öppen onlinekurs i förberedande matematik. Liknande kurser ges
numera också i programmering.
Ett senare samarbetsinitiativ kring campusförlagda kurser har
tagits av Luleå Tekniska Universitet och Örebro universitet, som
samordnar två grundläggande kurser i matematik från och med 2020.
Sådana samarbeten har underlättats av den utvecklingen som beskrivits ovan och som inneburit att utbildningarna blivit mer nätbaserad
där kurserna organiseras via digitala lärplattformar och distinktionen
mellan campus- och distansutbildning inte längre är lika tydlig som
tidigare. Samordningsvinster uppstår rimligen inte bara på det ovan
nämnda exemplet inom grundläggande matematik utan inom alla
kurser som ges på många lärosäten. Det kan t.ex. handla om kurser
på socionom-, grundlärar-, förskollärar, sjuksköterske-, högskoleingenjörs- och ämneslärarprogrammen som i dag ges på mellan 16–
23 lärosäten.
Inom undervisningen har den sociala och kommunikativa processen skiljt sig från den som finns inom t.ex. forskningen. Undervisning har traditionellt varit, och är ofta fortfarande, den enskilda
lärarens projekt, bekymmer och utmaning (Sherer m.fl., 2003).
Medan identiteten och ens forskar-jag skapas i kommunikation med
andra forskare har traditionellt sett undervisning och pedagogiskt
utvecklingsarbete till stora delar varit en privat affär för lärarna och
den kommunikativa arenan har varit den mellan läraren och studenterna. Det har illustrerats i två fallstudier vid Lunds universitet
1998/99 respektive 2003/2004. På två olika fakulteter intervjuades
ett antal lärare om sina upplevelser och erfarenheter av att undervisa
Blekinge Tekniska Högskola (koordinator), Högskolan i Gävle, Högskolan i Kalmar, Luleå
tekniska universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Växjö universitet och Örebro universitet.
24
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på den egna fakulteten. I båda fallen upplevde lärarna att det sällan
talades om den egna undervisningen kollegor emellan, snarare undveks detta samtalsämne. I den ena fallstudien vittnade de intervjuade
lärarna om ett bristande intresse från kollegor för vad de gör i klassrummet och att de kände sig isolerade i sin lärarroll. Man undvek att
diskutera utbildning med kollegor, då detta inte var brukligt så länge
undervisningen fungerade bra (Roxå och Mårtensson 2004). I den
andra fallstudien framkom samma mönster; lärares ovillighet, och
rädsla för att diskutera och synliggöra egna undervisningserfarenheter.
Orsakerna till detta är flera. Roxå och Mårtensson (2004) utgår i
sina resonemang ifrån ett flertal studier om den akademiska kommunikationen och teorier kring identitet. Undervisningen är sammanlänkad med den egna identiteten, och att synliggöra (offentliggöra) den egna undervisningsmetoden för andra kollegor kan vara
att sätta sitt anseende, pedagogiska kunnande och sin identitet som
lärare under lupp. Lärare kan känna att de inte till fullo behärskar det
teoretiska ramverket kring lärande och undervisning såsom man gör
inom det egna ämnet, och tvekar därför att agera på en publik arena.25
Det finns flera administrativa, (juridiska) och ekonomiska hinder
som försvårar möjligheterna att initiera samarbeten. Lärosäten måste
komma överens om innehållet i kurserna, där det ibland kan finnas
betydande skillnader. Man måste också komma överens om vilka
delar av innehållet som lämpar sig för undervisning online, via videokonferenser eller med hjälp av t.ex. diskussionsfora. Varje lärosäte
måste sedan anpassa övriga delar av kursen så att de kompletterar de
gemensamma delarna. Till det kommer fördelningen av kostnaderna
när exempelvis videoinspelningar ska göras och gemensamma
illustrationer tas fram. Detta kompliceras av att kostnader är ojämnt
fördelade över tid vilket flera lärosäten påpekar i sina enkätsvar. De
menar där att introduktionen av digitala resurser i undervisningen
aldrig ger upphov till några besparingar på kort sikt utan tvärtom.
De initiala kostnaderna för investeringar i infrastruktur och lärarnas
kompetensutveckling kan vara betydande. Sådana kostnader kan se

En till viss del annorlunda och kompletterande bild ges av Campbell (2003), som hävdar att
många lärare, framför allt inom högre utbildning, är bekanta med att synliggöra egna erfarenheter publikt genom konferensbidrag (papers), böcker eller artiklar. Hon menar att
universitetslärarna har samma skäl att publicera sig som lärare som de har i egenskap av
forskare; att få erkännande inom det egna ämnesområdet och kunna meritera sig pedagogiskt.
25
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olika ut för olika lärosäten. Dessutom saknas ofta incitament vad
gäller tid, finansiering, erkännande, meritportfölj etc.
Det finnas också en del tekniska och juridiska oklarheter som bör
redas ut. Om lärosätena använder sig av olika lärplattformar måste
de vara kompatibla med varandra. Handlar det enbart om att dela
videoinspelade föreläsningar eller att arrangera seminarier i form av
videokonferenser är det sällan några problem, men om studenterna
ska ges möjlighet att dela annat material, skriva i gemensamma
dokument eller delta i digitala diskussionsfora kan det krävas lite mer
arbete. En juridisk oklarhet som bör redas ut är hur den upphovsrättsliga delen av lärarundantaget i dessa fall ska tolkas. Det är, till
skillnad från den del av lärarundantaget som handlar om forskningsresultat, inte stadgat i lag. I stället följs en praxis som växt fram från
en tid långt innan dagens digitala resurser fanns att tillgå. Hur denna
praxis ska tillämpas i dag är ännu inte juridiskt prövat.

5.4

Lärosätenas bedömning av digitala resursers
betydelse för kvalitet och effektivitet

Den enkät som sänts ut visar att samtliga lärosäten anser att digitala
resurser, som används på ett genomtänkt sätt, kan bidra till ökad
kvalitet på utbildningen (figur 5.3). Det intygas också av de programansvariga som fick den mer empiriskt inriktade frågan om utnyttjandet av digitala resurser påverkat undervisningens kvalitet på
det program de ansvarar för. Av de cirka tre fjärdedelar som ansåg
att de hade tillräcklig grund för att besvara frågan uppgav sju av tio
att de digitala resurserna haft en positiv inverkan på undervisningens
kvalitet (onlinebilaga 3, fråga 5). I 56 procent av de yrkesprogram
med hög svarsfrekvens som redovisas i denna studie ansåg mer än
hälften av de programansvariga att de haft en positiv påverkan
(figur 5.4).
Två tredjedelar av lärosätena bekräftar också de ovan redovisade
forskningsresultaten att digitala resurser kan bidra till ökad effektivitet på utbildningen (figur 5.3). Bland de programansvariga, som även
i detta fall fick en mer empiriskt formulerad fråga, svarade hälften att
utnyttjandet av digitala resurser påverkat effektiviteten i positiv
riktning, samtidigt som en liten grupp på 4 procent svarade att
digitala resurser påverkat effektiviteten i negativ riktning. De som
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svarade ”Går inte att säga” räknas i detta fall som icke svarande
(onlinebilaga 3, fråga 6). I fyra av de yrkesprogram som redovisas i
denna studie ansåg minst två tredjedelar att de digitala resurserna
haft en påverkan i positiv riktning (figur 5.5).
Figur 5.3

Kan, enligt er erfarenhet, digitala resurser, som används på ett
genomtänkt sätt, bidra till ökad kvalitet respektive effektivitet på
den utbildning som ges?

Källa: Enkät till lärosätenas centrala förvaltningar.

Figur 5.4

Har utnyttjandet av digitala resurser enligt er uppfattning
påverkat undervisningens kvalitet på det program ni ansvarar
för?

Källa: Enkät till de programansvariga.
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Figur 5.5

Digitala resursers betydelse för undervisningens kvalitet och effektivitet

Har utnyttjandet av digitala resurser enligt er uppfattning
påverkat effektiviteten på det program ni ansvarar för?

Anm: Andelen av alla lärosäten med programmet i fråga som de svarande representerar: * 65 -74
procent, ** 75-99 procent, *** 100 procent.
Källa: Enkät till de programansvariga.

I svaren på enkätens öppna frågor bekräftar lärosätena flera av
forskningens slutsatser om de digitala resursernas betydelse för
kvalitet och effektivitet. Vanligt förekommande svar var att digitalisering, implementerad på ett genomtänkt sätt, befrämjar ett studentaktivt lärande, skapar större möjligheter till interaktion studenterna
emellan och vidgar formerna för lärare och studenters dialog och
samverkan. Flera lärosäten lyfter också fram att möjligheterna för
studenterna att bearbeta undervisningsstoffet förstärks, samtidigt
som förutsättningarna för individuella fördjupningar och individuellt stöd förbättras. Kvaliteten och effektiviteten kan vidare höjas
genom att digitaliseringen skapar större möjligheter att använda
blandade lärformer, med t.ex. omvända klassrum (flipped classrooms). Den tid som lärarna och de studerande tillbringar tillsammans kan därför i ökad utsträckning användas till förtydliganden, reflektioner och fördjupningar (onlinebilaga 1, fråga 4b och 5b).
Ökade möjligheter till undervisning på distans lyfts också fram,
inte enbart i syfte att nå nya grupper, utan även för dess betydelse
för effektivitet och kvalitet. Ett exempel är en juridisk fakultet som
sedan 2010 gett en grundkursen i juridik online med stor mångfald
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av studenter, flera utan akademisk bakgrund, och studenter från
regioner/kommuner med lägre andel högutbildade (onlinebilaga 1,
fråga 6b)
Det verktyg som flest lyfter fram i sina svar om kvalitet och
effektivitet är de digitala lärplattformarna. De förenklar lärarnas och
studenternas hantering av undervisningsmaterial, elevadministration
och kommunikation. Dessutom kan de användas för formativ feedback och för att organisera t.ex. omvända klassrum. De ger också
möjlighet att åstadkomma en effektivare kursadministration med
minskad resursåtgång för rutinmässiga ärenden. Digitala resurser
kan också bidra till snabbare svar på studenternas frågor, snabbare
antagningsprocesser och att examina utfärdas på enklare och snabbare sätt, vilket innebär att mer tid kan läggas på utbildningens innehåll. När kurser ges på nytt kan mycket av undervisningsmaterialet
återanvändas eller enkelt revideras och när nya lärare tar över finns
en sammanhållen dokumentation att utgå ifrån. Digitaliseringen har
också lett till att klassrum och lokaler inte behövs i samma utsträckning och att resandet för vissa utbildningsmoment minskar (onlinebilaga 1, fråga 5b).
Ett annat vanligt svar är den betydelse som digitala salstentamina
fått på flera lärosäten. De lämpar sig inte att använda på alla kurser,
men i de fall där studenterna traditionellt skrivit sin tentamen på
papper och där det inte förutsätts att de ska rita förklarande figurer
eller använda avancerade tecken kan de ge upphov till betydande
förenklingar och tydlighet. Lärarna kan bygga in ett rikare material i
de uppgifter studenterna tenteras på och förse dem med data eller
avancerade beräkningsmodeller på ett sätt som inte är möjligt i en
papperstentamen. Systemen är av särskild stor betydelse när det är
stora grupper av studenter som ska examineras samtidigt eller när de
är utspridda på flera campus. Studenterna själva känner sig ofta mer
bekväma när de får jobba med verktyg och program de är vana vid,
samtidigt som möjligheten att visualisera frågans innehåll ökar.
Många menar dessutom att rättssäkerheten ökar när lärarna inte
längre behöver tyda otydliga handstilar och man på ett säkrare sätt
kan binda svaren till en viss anonymiserad student. Den teknik som
används har endast funnits tillgänglig under några år och enkätsvaren
vittnar om att den fortfarande har en del brister, men att den
kommer till användning på allt fler lärosäten. Av de ansvariga för
landets professionsprogram, som svarade på enkäten, uppgav hälften
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att digitala salstentor används på åtminstone någon av deras kurser.
Det handlar om över 100 program fördelade på olika lärosäten. På
20 procent av programmen används de på mer än 10 procent av
kurserna. På fyra av landets professionsprogram används de på alla
programmets kurser (onlinebilaga 3, fråga 12).
Digitala resurser kan också höja utbildningens kvalitet genom att
organisera utbildningen på ett rumsligt sett mer ändamålsenligt sätt.
Det kan på det lokala planet handla om s.k. Active Learning Classrooms (ALC) där digital och annan utrustning samt möblering har
organiserats på ett sätt som främjar studentaktivt lärande. Flera
lärosäten rapporterar att de har inrättat sådana utrymmen vilket
uppskattats av både studenter och lärare. Men det kan också handla
om att organisera verksamheten på ett geografiskt mer ändamålsenligt sätt. Ett exempel är den kliniskt förlagda delen av läkarutbildningen. För att dels minska trängseln av läkarstuderande på
universitetssjukhusen (inte minst efter de senaste årens utbyggnad
av utbildningen), dels förbättra kontakten med sjukvården inom
andra regioner, har både Umeå universitet och Linköpings universitet inlett samarbeten med regionerna Norrbotten, JämtlandHärjedalen och Västernorrland, respektive Jönköpings län, Kalmar
län och Östergötland, om att förlägga den avslutande kliniskt
förlagda utbildningen till länssjukhusen i dessa regioner. Efter avklarad preklinisk utbildning kan läkarstudenterna välja om de vill
fortsätta på det universitetssjukhus de tillhör eller om de vill flytta
till Sunderby, Östersund eller Sundsvall respektive Jönköping,
Kalmar och Norrköping. Fyra dagar i veckan tillbringas på klinikerna på det sjukhus de valt och på femte dagen ges föreläsningar,
seminarier och handledning online synkront där alla studerande
deltar oavsett i vilken av städerna de befinner sig. Förutom fördelen
att komma närmare patienterna och den handledande läkaren lyfter
läkarstuderande fram studiesociala fördelar som att den verksamhetsförlagda utbildningen inte blir lika splittrad som när de fick göra
små praktikperioder på flera olika ställen och att de kunnat välja
vilken ort de vill bo på (Läkartidningen 2019). De regioner som
deltar i samarbetet framhåller dessutom att den akademiska miljön
kring deras vårdavdelningar stärkts och att flera av de läkarstuderande som utbildats vid studieorterna stannar kvar i regionen
för allmäntjänstgöring (UKÄ 2017).
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Det finns samtidigt en mängd hinder som begränsar möjligheten
att utveckla undervisningen med hjälp av digitala resurser. Det
hinder som flest lärosäten nämner är lärarnas digitala och pedagogiska kompetens. Det krävs resurser och tid för att alla lärare ska
kunna fortbilda sig inom högskolepedagogik med fokus på e-lärande
och för att utveckla distanspedagogiken. Dessutom ska såväl undervisande personal som it-stöd kompetensutvecklas inom samma ram.
Tradition, kultur och vana kan också vara hinder, liksom lärarnas
ovana vid att arbeta i team (onlinebilaga 1, fråga 8 och 9). Dessutom
lyfter många, framför allt i intervjuerna, fram de motstridigheter
som ofta uppdagas när utveckling av högskolepedagogiken med
hjälp av digitala resurser ställs mot de tolkningar som görs av
gällande författningar och rättspraxis. Flera menar att tillämpningen
av det juridiska ramverket behöver ta sin utgångspunkt i ett studentcentrerat lärande. I dag tar många lärare det säkra före det osäkra och
avstår från att utveckla pedagogiken av rädsla att göra fel. Om en
lärare t.ex. vill spela in en muntlig examination i syfte att öka
rättssäkerheten i den bedömning som ska göras, blir inspelningen
enligt nuvarande tolkning av lagen en allmän handling som kan
begäras ut. Samma sak gäller om lärare spelar in läraktiviteter, t.ex.
inom idrott och hälsa, för att studenter tillsammans med lärare ska
kunna titta på och granska sitt eget agerande. På motsvarande sätt
begränsas lärarna i sina möjligheter att spara information som t.ex.
bilder för identifiering vid digital hemtentamen. Andra exempel är
tillgänglighetslagstiftningen som enligt nuvarande tolkning kräver
att de videoinspelningar som görs av t.ex. en föreläsning i efterhand
måste textas. Osäkerheten kring gällande regelverk förvärras av att
jurister på landets lärosäten gör olika tolkningar av hur lagar och
förordningar ska tillämpas. Ny teknik ger upphov till nya frågeställningar om de avvägningar som alltid måste göras mellan det
behov som finns att utveckla högskolepedagogiken och syftet med
de lagar och förordningar som sätter gränser för hur ett sådant
utvecklingsarbete kan bedrivas.
Lärosätena framhåller också att digitaliseringen i sig inte medför
någon effektivisering. I kombination med en väl genomtänkt pedagogik kan den dock bidra till att fler studenter når målen. Digitaliseringen bör inte ses som något som görs för att spara lärartimmar,
utan som ett möjligt medel för ett ökat lärande (jämför tolkningen
av begreppet effektivitet i avsnitt 5.1). Om digitaliseringen ska leda

98

2020:5

Digitala resursers betydelse för undervisningens kvalitet och effektivitet

till ökad effektivitet måste flera områden ses över, bl.a. stödet till
lärarna i användningen av informationsteknik. Sådana processer tar
tid och man kan inte förvänta sig någon mätbart ökad effektivitet på
kort sikt. Även om introduktionen av digitala verktyg i ett inledningsskede inte är tidseffektivt, kan den på sikt höja kompetensen
och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling. Lärosätena
framhåller också att det är viktigt hur verktygen introduceras. Fel
använt kan digitaliseringen skapa merarbete och därmed i stället
minska effektiviteten. Digitaliseringen kan också få motsatt effekt
genom att bidra till minskad interaktion mellan lärare och studenter
och även en minskning av informella möten studenterna emellan
(onlinebilaga 1, fråga 8).
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6

Rekrytering av nya grupper till
högre utbildning

Det har knutits stora förhoppningar till att digitala verktyg ska
underlätta rekryteringen av nya grupper till högre utbildning. Det
framgår t.ex. i propositionen ”Fler vägar till kunskap” (Regeringens
proposition 2017/18:204) där regeringen framhåller att digitaliseringen möjliggör nya verktyg för omställning och livslångt lärande. I propositionen framhålls också att digitaliseringen kan
främja utvecklingen av nya utbildningsformer, säkerställa kompetensförsörjning och öka tillgängligheten till högre utbildning.
Betydelsen av att bredda rekryteringen med hjälp av digitala
verktyg lyftes fram redan i propositionen ”Den öppna högskolan”
(Regeringens proposition 2001/02:15). Där framhölls att kunskapssamhället ska stå öppet för alla. Den mångfald som finns i samhället
måste därför i större utsträckning avspeglas i högskolan, inte minst
eftersom tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela
befolkningen. Regeringen framhöll att den högre utbildningen
måste göras mer tillgänglig i tid och rum och att det är viktigt att
Sverige aktivt deltar i den snabba utvecklingen av it-baserad distansutbildning som sker internationellt.
För att tydliggöra att frågan om breddad rekrytering hör till
universitetens och högskolornas ansvarsområden infördes 2002 ett
tillägg till högskolelagens 1 kap 5 § om att ”Högskolorna skall också
aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” (Regeringens
proposition 2001/02:15). Regeringen definierade inte innebörden av
begreppet ”bredda rekryteringen”, men fokus i propositionen ligger
på att uppnå en, från social och etnisk utgångspunkt, jämnare
rekrytering till högskolan. Diskussionen om breddad rekrytering
har efter hand utvidgats till att också t.ex. handla om att göra högre
utbildning tillgänglig i hela landet (Regeringens proposition
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2019/20:1(b)). Sverige måste, enligt regeringen, ta tillvara alla
människors kompetens för att skapa tillväxt och framtidstro i hela
landet. Ett viktigt verktyg i detta arbete är distans- och nätbaserade
utbildningar.
Högskolans avgörande roll för det livslånga lärandet handlar
framför allt om grupper som redan har en högskoleutbildning, men
som behöver förnyas, kompletteras eller utvidgas och faller därför
inte in under begreppet breddad rekrytering i traditionell bemärkelse. De kan jämfört med traditionella studenter ha annorlunda
krav på pedagogik och undervisningsupplägg. För en del av dessa
grundar det sig i ett behov av att förena studier med förvärvsarbete.
Lärosätena bekräftar i sina enkätsvar att digitaliseringen har en
roll att spela i den strävan som finns att nå ut till ovan nämnda
grupper av studerande. 28 av 30 lärosäten framhöll att digitaliseringen, enligt deras erfarenhet, kan bidra till att nya grupper av
studenter nås (onlinebilaga 1, fråga 6a).
I följande avsnitt presenteras svaren på de mer specifika frågor
som ställdes om de digitala verktygens möjligheter att nå nya
grupper av studerande. Dessutom presenteras forskningsresultat
och en analys av ett statistiskt material om studenter vid svenska
högskolor som tagits fram i syfte belysa de studerandes geografiska
hemvist och deras förvärvsarbete.

6.1

Digitala resursers möjligheter att bredda
deltagandet i högre utbildning geografiskt

Den parlamentariskt sammansatta landsbygdskommittén betonade i
sitt delbetänkande att den långsiktiga kompetensförsörjningen är en
av de största utmaningarna som många av de mindre landsbygdskommunerna står inför. Detta till följd av att många unga människor
flyttar till universitets- och högskoleorter för att skaffa sig en utbildning. I och med att dessa personer i allt mindre grad väljer att
flytta tillbaka efter studierna leder utflyttningen till en förändrad
befolkningsstruktur och framtida brist på kompetens och arbetskraft. I många av dessa kommuner har företag och offentlig sektor
redan i dag svårt att hitta personal med rätt utbildning (SOU
2016:26). Forskningen visar att det inte bara ger upphov till en direkt
utan även indirekt negativ effekt på den lokala ekonomiska till-
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växten. Detta eftersom man går miste om spill over effekter från
individer med hög till de med lägre grad av humankapital, som skulle
ha kunnat leda till att även de med låg produktivitet blivit mer
produktiva (Eklund m.fl. 2014).
Behovet av att flytta hemifrån för att delta i campusförlagd högre
utbildning kan illustreras genom att undersöka antalet ”kursorter” i
landet och hur det förändrats över tid. Uppgift om kursort finns
registrerat i SCB:s Universitet- och högskoleregister för alla som
deltar i ett campusbaserat program eller en fristående kurs. Kursort
definieras som den kommun där huvuddelen av undervisningen
under terminen i fråga skett.26 Distansutbildningar inkluderas ej.
Tabell 6.1
År
2000
2007
2018

Antal kursorter med studerande som avlagt minst 15 HP under
höstterminen respektive år
Totalt
95
127
77

Exklusive andra länder…
94
105
74

…dessutom exkl. kommuner med
färre än fem studerande
80
86
61

Källa: Egna beräkningar baserade på SCB:s universitets- och högskoleregister.
Anm: Kursorter där det endast finns studerande som läser på både campus och distans parallellt har
exkluderats. Likaså studerande för vilka flera kursorter angetts av vilken ingen klassats som huvudsaklig.

Som framgår av tabell 6.1 har antalet kursorter minskat under 2000talet. Fler medborgare behöver därför resa längre sträckor för att
komma till en ort där campusförlagd utbildning bedrivs. I början av
det nya milleniet ökade antalet kursorter, i synnerhet om man
inkluderar de med endast ett fåtal studerande och utlandsfilialer
(kolumn två), men antalet har därefter minskat mer än den ökning
som tidigare skedde. Enligt den senaste tillgängliga noteringen 2018
finns det 61 kursorter i riket, om man exkluderar utlandsfilialer och
orter som har färre än fem studerande.
Minskningen av antalet kursorter riskerar att försvaga rekryteringen till högre utbildning. Det bekräftas av forskning som visar att
långa avstånd till ett lärosäte minskar sannolikheten att börja studera
på högskolenivå (Kjellström och Regnér 1999, Spiess och Wrohlich
Kursort är i de flesta fall lika med den kommun där lärosätets campus är beläget, men det
kan också vara en filial i landet eller utomlands, en kommun där verksamhetsförlagda utbildningen bedrivits eller ett kommunalt lärcentrum.
26
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2010 och Öckert 2012). Forskare har också visat att expansionen av
de regionala högskolorna i Sverige som skedde från slutet av 1970talet fram till millennieskiftet ökade sannolikheten att individer från
de aktuella regionerna sökte sig till högskolan (Kjellström och
Regnér 1999, Öckert 2012). Vissa forskningsrön tyder även på att
en minskning av den sociala snedrekryteringen mätt utifrån föräldrarnas utbildningsnivå kunde skönjas (Holzer 2007).
Ett sätt att kompensera för ett minskat antal kursorter är att
skapa bättre förutsättningar för undervisning på distans. Landsbygdskommittén har, i likhet med andra, lyft fram att det kan ske
genom att erbjuda studenterna olika former av stöd på kommunala
lärcentra. Sådana centra finns i dag i cirka 160 kommuner. De byggdes ursprungligen upp för att bedriva kommunal vuxenutbildning,
men tre fjärdedelar av dem vänder sig numera även till studerande på
högskolenivå som i huvudsak bedriver sina studier på distans. Till en
tredjedel av de kommunala lärcentren har lärosätena utlokaliserat
vissa delar av de traditionellt campusförlagda utbildningarna. Föreläsningar kan exempelvis ske genom videokonferens med läraren på
campusorten och studerande på ett eller flera lärcentra runt om i
landet (Skolverket 2017).
Vissa lärcentra kan genom sitt samarbete med lärosätena stödja
både studenter som läser fristående kurser och de som läser yrkesprogram. Exempel på yrkesprogram som numera kan läsas på distans
är i stort sett alla lärarprogram, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. Den förskollärarutbildning på distans som ges av Karlstads universitet i samarbete med tio kommuner med lärcentra i Västsverige är ett av detta. Där sker stora delar
av undervisningen online och studenter som bor på pendelavstånd
från de olika lärcentren möts för att göra grupparbeten m.m. tillsammans samtidigt som de också kan få stöd från anställda på lärcentrat. De studerande samlas i Karlstad ett antal gånger per termin
för tentamina och genomgångar samt för att genomföra övningar
som görs bäst i helklass. Ett annat liknande, fast bredare, exempel är
Akademi Norr där 13 inlandskommuner i Norrland samverkar i
syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning. De
satsar framför allt på yrkesprogram och för närvarande erbjuds i
samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och
Mitthögskolan utbildningar till förskollärare, sjuksköterska och
socionom.
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Skolverket har i en utvärdering bl.a. uppmärksammat den
indirekta betydelse kommunala lärcentra kan ha för rekryteringen
till högskolan. Flera exempel ges på hur de naturliga kontaktytorna
mellan elever inom den kommunala vuxenutbildningen och studerande på eftergymnasial nivå bidragit till att avdramatisera högskolestudier bland många som tidigare inte trott sig kunna studera
på den nivå (Skolverket 2017). Några av lärosätena framhåller i sina
enkätsvar att distansutbildning är ett av de bästa exemplen på hur
nya grupper av studenter kan nås. Förutom långa avstånd (geografiska skäl) kan det handla om livssituationen eller funktionsvariationer som omöjliggör campusutbildning. Tröskeln att påbörja
högskolestudier blir lägre med distansutbildning och studierna kan
lättare kombineras med andra åtaganden (onlinebilaga 1, fråga 6b).
En av fem programansvariga på lärosäten som ger kurser på distans
angav att de digitala resurserna i stor utsträckning inneburit att
distansutbildningar kan ges inom fler ämnen och i ett större antal
kurser än tidigare. Ytterligare tre av fem angav att de till viss del fått
den effekten. Exempel på yrkesprogram där flera programansvariga
angav att de digitala resurserna i stor utsträckning fått den effekten
är studie- och yrkesväglednings-, arbetsterapeut- och högskoleingenjörsutbildningen (figur 6.1).
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Har den kontinuerliga utvecklingen av allt mer sofistikerade
digitala resurser inneburit att nätbaserade distansutbildningar
kan ges inom fler ämnen och i ett större antal kurser än tidigare
(inkl. de kurser som förutsätter att studenterna träffas ett antal
gånger på campus)

Källa: Enkät till programansvariga på landets lärosäten.
Anm: Partiellt bortfall: Antalet svarande 218. Antal som avstod från att svara 28.

Det finns flera bidragande orsaker till att digitaliseringen förbättrat
förutsättningarna för att studera på annan ort. Det handlar om ökad
flexibilitet, tillgänglighet och individanpassning vilket medför att
lärosätena även kan nå yrkesverksamma mitt i livet. Lärosätena
menar att antagningsstatistiken för distansutbildningarna tydligt
visar att de når andra studenter än traditionella campusutbildningar
gör. Samtidigt kan även digitaliseringen av campusutbildningar ha
medfört förbättrad tillgänglighet på ett sätt som kan bidra till
breddat deltagande, t.ex. genom stöd för studenter med dyslexi
(onlinebilaga 1, fråga 6b). Ett annat exempel som nämns är de 20talet nätbaserade kurser för yrkesverksamma akademiker som
utvecklats i samarbete mellan ett antal tekniska högskolor och
universitet med stöd från KK-stiftelsen27. Projektet som går under
namnet PROMT har belönats med första pris i EU-kommissionens
27

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.
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”European Digital Skills Awards 2016” (Stiftelsen för Kunskap och
Kompetens 2017).
För att undersöka om de möjligheter som digitaliseringen skapat
har lett till att deltagandet i högre utbildningar blivit mer jämnt fördelat över landet kan man undersöka hur andelen folkbokförda28
som avlägger högskolepoäng inom olika geografiska områden förändrats.29 En lämplig geografisk avgränsning är den som Statistiska
centralbyrån och Tillväxtverket gjorde när det skapade de s.k. lokala
arbetsmarknaderna. I dessa har angränsande kommuner där, något
förenklat uttryckt, minst 20 procent av de förvärvsarbetande arbetspendlar över kommungränserna30 slagits samman. Inom de mest tätbefolkade delarna av landet är det många kommuner som uppfyller
detta villkor. Stockholm-Solna, landets största lokala arbetsmarknad, med 1,8 miljoner invånare i åldersgruppen 15–64 år, består
t.ex. av hela 36 kommuner inklusive Uppsala och Enköping. Det kan
jämföras med kommunerna i de glesast befolkade delarna av landet
där ingen har en arbetspendling över kommungränserna som överstiger 20 procent och den lokala arbetsmarknaden därför består av
endast en kommun. Det är fallet för t.ex. Haparanda, Vansbro och
Årjäng. Deras befolkning i den aktuella åldersgruppen uppgår endast
till några tusen. Denna geografiska avgränsning bygger på tanken att
de som bor i en lokal arbetsmarknad ska kunna dagspendla till alla
de arbeten som finns inom det angivna området. Så även till de
campus eller filialer som lärosätena etablerat inom den aktuella
lokala arbetsmarknaden.
Eftersom de största lärosätena har huvuddelen av sina campus i
de befolkningsmässigt största lokala arbetsmarknaderna kan man
förvänta sig att det finns ett tydligt samband mellan de lokala arbetsmarknadernas storlek och deltagande i högre utbildning. Det är
också vad som framgår av de data som finns att tillgå (onlinebilaga
5, tabell 1). Andelen folkbokförda personer som avlagt minst 15 HP
Beräkningen avser personer i åldern 15–64. Statistik med en nedre åldersgräns på 20 år som
ligger närmare den vid vilken ungdomar som tidigast söker sig till högre utbildning finns ej att
tillgå.
29
Analysen bygger på antagandet att de studenter som flyttar till en ort för att studera följer
det som stipuleras i Folkbokföringslagen om att de (till skillnad från gymnasieelever) ska följa
grundregeln som säger att man ska vara folkbokförd på den ort där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (Riksdagen 2019b). Om de studerande som är folkbokförda utanför den
ort på vilken de studerar mot gällande regler inte ändrat sin folkbokföringsadress bidrar det
till att skillnaden i studiedeltagande mellan de båda orterna underskattas.
30
En utförligt beskrivning av metoden finns i SCB:s PDF-stencil Metoden att skapa lokala
arbetsmarknader (LA).
28
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(oavsett studieform) under höstterminen 2018 är runt 3 procent i de
största lokala arbetsmarknaderna, men mindre än 1 procent i de
minsta lokala arbetsmarknaderna. Det finns några lokala arbetsmarknader som avviker från detta mönster. Exempelvis Umeå, som
trots att de kommer en bit ner på listan över de befolkningsrikaste
lokala arbetsmarknaderna, har landets klart högsta studiedeltagande.
Det uppgår till 7,7 procent. Kristianstad-Hässleholm, som har fler
folkbokförda invånare än Umeå, har trots detta endast ett studiedeltagande på strax under 2 procent. Korrelationen mellan befolkningsstorlek och studiedeltagande i landets samtliga 69 lokala arbetsmarknader är +0,36 och spannet mellan den lokala arbetsmarknad
som har högst (Umeå) respektive lägst (Haparanda) studiedeltagande är 7,1 procentenheter. Standardavvikelsen i hela datamaterialet är 1,18 procentenheter.
Den analys som genomförts på detta material tyder på att de
förbättrade tekniska möjligheterna att sprida deltagandet i högre
utbildning till olika landsdelar inte resulterat i någon utjämning i
studiedeltagande mellan tätbefolkade och mindre tätbefolkade delar
av landet. Tvärtom har skillnaden mellan den lokala arbetsmarknad
som har högst respektive lägst studiedeltagande31 ökat från 6,9 till
7,1 procentenheter mellan 200732 och 2018 (onlinebilaga 5, tabell 2).
I de tio största lokala arbetsmarknaderna, där 70 procent av landets
befolkning bor, ökade andelen folkbokförda som avlade minst 15
HP på en termin från 3,19 procent till 3,23 procent. I de tio minsta
lokala arbetsmarknaderna, där endast 0,5 procent av landets befolkning bor, minskade i stället andelen från 1,22 till 1,11 procent.
Korrelationen mellan befolkningsstorlek och andelen folkbokförda
som avlade 15 HP ökade till +0,37 under samma tidsperiod.
En stor del av den högre utbildningen i glest befolkade delar av
landet sker på distans. Distansutbildningarna har betydligt större
betydelse i de glest, jämfört med tätt, befolkade delarna av landet.
Korrelationen mellan de lokala arbetsmarknadernas befolkningsstorlek och andelen folkbokförda som avlade minst 15 HP på
distansstudier är därför som väntat negativ och uppgick 2018 till
- 0,24. Ser man till de tio minsta lokala arbetsmarknaderna så har
andelen av befolkningen som studerar på distans ökat mer sedan

31
32

Även i detta fall Umeå respektive Haparanda.
År 2007 har valts som jämförelse år eftersom antalet ”kursorter” då var som störst.
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2007 än vad den gjort i de tio största lokala arbetsmarknaderna.33
Andelen har gått från 0,30 procent 2007 till 0,48 procent 2018 (en
ökning med 60 procent), vilket kan jämföras med en ökning från
0,12 procent till 0,17 procent (40 procents ökning) i de tio största
lokala arbetsmarknaderna. Korrelationen har dock minskat något
från -0,30 till ovan nämnda -0,24 mellan 2007 och 2018, vilket tyder
på att distansutbildningarnas utjämnade effekt på studiedeltagandet
mellan lokala arbetsmarknader med olika befolkningsstorlek totalt
sett i riket minskat. Den utjämning som skett mellan de glesast
befolkade och allra mest tätbefolkade delarna av landet tycks därför
ha motverkats av att skillnaderna blivit större mellan de lokala
arbetsmarknader som befinner sig i mellanskiktet av de ovan
beskrivna ytterligheterna vad gäller befolkningstäthet.

6.2

Digitaliseringens betydelse för det livslånga
lärandet

Det livslånga lärandets betydelse har lyfts fram av regeringen i bl.a.
budgetpropositionen för 2020. Där framhålls vikten av att det finns
goda möjligheter för medborgarna att återvända till högskolan eller
att påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att skaffa ny
kompetens, fördjupa tidigare kunskap eller specialisera sig. Det ska
gå att studera i olika takt och på såväl campusutbildningar som
genom distans- och nätbaserade utbildningar (Regeringens proposition 2019/20:1(b)). Att teknikutvecklingen och förändringarna på
arbetsmarknaden går fort och att alla därför måste vara inställda på
att ständigt uppdatera sina kunskaper har även påpekats av andra
aktörer. World Economic Forum har t.ex. citerat forskarna John
Brown och Tomas Denning som menar att halveringstiden för de
kunskaper som vi tillägnar oss minskat från tidigare ca 30 år till
numera endast 5 år (Brown och Denning 2011). Liknande analyser
har också gjorts av bl.a. TCO (TCO 2015).
Digitaliseringskommissionen framhöll i ett av sina delbetänkanden att svensk högre utbildning, genom sin flexibla organisation av
utbildning i form av kurser och sin folkbildningstradition, har ett
starkt utgångsläge i arbetet med att utveckla fort- och vidareutbildning, kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Utbudet
33

De studerande som läser både på campus och distans parallellt har inte inkluderats i analysen.
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av högre utbildning som lämpar sig för livslångt lärande, både i form
av fristående kurser och kurser på distans och på deltid, är mycket
stort. Den utbildningsform som enligt kommissionen är särskilt väl
lämpad för att nyttjas i vuxnas livslånga lärande är de fristående
kurserna, i synnerhet om de ges som distansutbildning och bedrivs
på deltid (Haikola 2016). Som bakgrund till en diskussion om den
betydelse som de digitala resurserna kan spela för det livslånga lärandet presenteras i detta delavsnitt inledningsvis en analys av hur högskolans roll i det livslånga lärandet förändrats under de senaste
decennierna.
6.2.1

Högskolans roll i det livslånga lärandet – en deskriptiv
bild

Högskolans roll i det livslånga lärandet kan illustreras genom att
undersöka åldersfördelningen bland de studerande och hur den förändrats över tid. Om man exkluderar inresande studenter och endast
tar med studerande som klarat minst 15 HP under höstterminen
varje år, har andelen som är i åldern 35–64 år minskat under 2000talet (figur 6.2). Toppnoteringen nåddes 2003 då andelen uppgick
till 15 procent. Därefter har andelen stadigt minskat ända fram till
2014 då andelen var nere i 9 procent.
Figur 6.2

Andelen studerande som är i åldern 35–64 år bland de som
avlagt minst 15 HP under terminen, exkl. inresande studenter

Anm: Avser registrerade studenter ej sammanförda till helårsstudenter.
Källa: Egna beräkningar baserade på data från SCB:s universitets- och högskoleregister.
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En av förklaringarna till denna utveckling är att utbudet av fristående
kurser, där en större andel av studenterna tillhör den äldre ålderskategorin, minskat till förmån för framför allt yrkesutbildningar. De
fristående kurserna utgjorde 32 procent av högskolans utbildningsutbud läsåret 2007/08, men endast 22 procent läsåret 2017/18 (UKÄ
2019c).34 Den enda kategorin av kurser där andelen studerande i
åldern 35–64 år ökat är de som leder fram till en generell magisterexamen. Där utgör den aktuella ålderskategorin nu mer än en fjärdedel av alla studerande.
Att minska andelen äldre till förmån för yngre har, enligt bl.a.
Digitaliseringskommissionen, varit en medveten politik. Flera internationella organisationer har påpekat att svenska studenter påbörjar
sina studier senare än i andra länder, vilket regeringen under olika
mandatperioder försökt motverka genom att bl.a. ändra viktningstalen för olika antagningsgrupper (Gulliksen 2016). Tanken var att
det skulle bli lättare för ungdomar att gå direkt från gymnasieskolan
till högskolan och att de skulle komma ut snabbare på arbetsmarknaden efter avslutade studier, men baksidan har blivit att högskolans roll i det livslånga lärandet minskat.
Utredningen ”Högre utbildning under tjugo år” såg i sina analyser ett liknande mönster. De undersökte hur antalet fristående
deltidskurser där medianåldern bland de studerande var mellan 35–
65 år utvecklats över tid. Antalet tredubblades från 1994 fram till
2008 men har därefter minskat med en fjärdedel till år 2013. Samma
utveckling noterades också för andra kurser av fortbildnings- och
vidareutbildningskaraktär (SOU 2015:70).
Som visats i föregående avsnitt finns det en påtaglig geografisk
variation när det gäller deltagande i högre utbildning (onlinebilaga 5,
tabell 1). Samma geografiska variation finns bland personer i åldern
35–64 år även om den inte är lika påtaglig (onlinebilaga 5, tabell 2).
Bland dem är skillnaderna mellan de tio befolkningsmässigt sett
största och minsta lokala arbetsmarknaderna bara hälften så stor som
när man ser till alla åldersgrupper. Korrelationen mellan den lokala
arbetsmarknadens storlek och andelen aktivt studerande i den
aktuella ålderskategorin har dock ökat från 0,28 till 0,36 vilket tyder
på att skillnaden i studiedeltagande mellan glest och tätt befolkade

Ska inte förväxlas med de i figuren angivna andelarna som avser den avgränsade grupp av
studenter som anges i rubriken.
34
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landsdelar ökat under tidsperioden 2002–2018 och är nu lika stor
som för befolkningen i stort (jfr avsnitt 6.1).
Slutsatserna från statistiken över distansstudiernas betydelse för
dem som bor i glest befolkade delar av landet gäller även när man ser
till befolkningen i åldern 35–64 år (avsnitt 6.1). Andelen som avlägger minst 15 HP i distansstudier är mer än dubbelt så stor i de tio
minsta jämfört med de tio största lokala arbetsmarknaderna. Andelen har också ökat snabbare från 0,22 procent 2007 till 0,26 procent 2018 vilket kan jämföras med de största lokala arbetsmarknaderna där andelen under samma tidsperiod endast ökade från 0,10
till 0,11 procent. Korrelationen mellan befolkningsstorlek och aktivt
studiedeltagande har gått från -0,30 till -0,20 vilket i likhet med
utvecklingen för samtliga innebär att distansutbildningarnas utjämnade effekt mellan lokala arbetsmarknader med olika befolkningsstorlek totalt sett minskat bland de som är i åldern 35–64 år.
6.2.2

Insatser för att underlätta möjligheten till att förena
studier med förvärvsarbete

Många av de som deltar i ett livslångt lärande är yrkesverksamma och
kan därför vara i behov av att kombinera studier med förvärvsarbete.
För dem kan tillgången till digitala resurser spela en viktig roll. Det
bekräftas i lärosätenas enkätsvar där 70 procent menade att de
digitala resurserna har stor betydelse för deras möjlighet att delta i
undervisningen. Ytterligare 25 procent anser att de har en viss betydelse. Bara ett lärosäte menade att digitala resurser endast har
marginell betydelse (figur 6.3).
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Figur 6.3
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Utgör de som har behov av att förena studier med förvärvsarbete
en av de grupper som i större utsträckning kan nås genom
användning av digitala resurser i undervisningen?

Not: Partiellt bortfall: Antalet svarande 27. Antal som avstod från att svara 4.
Källa: Enkät till lärosätena.

Digitaliseringen har gjort det lättare att öka mångfalden av studieupplägg, vilket gynnar deltidsstudier, distansundervisning eller studerande som har omständigheter som försvårar regelbunden
campusnärvaro. Med blandade lärmiljöer och t.ex. inspelade föreläsningar skapas förutsättningar för ökad flexibilitet, tillgänglighet
och individanpassning, vilket ökar möjligheterna att nå yrkesverksamma personer mitt i livet. Distanskurserna har enligt lärosätena i
hög grad kommit att ersätta äldre tiders kvällskurser på halvfart och
spelar en viktig roll i det livslånga lärandet (onlinebilaga 1, fråga 6b).
På den mer empiriskt inriktade frågan som ställts till de programansvariga om de använder sig av digitala resurser för att de som har
behov av att kunna förena studier med förvärvsarbete i större utsträckning ska kunna delta i undervisningen säger bara 28 procent
att de gör det (figur 6.4). Det finns dock en del yrkesprogram där
betydligt fler använder digitala resurser i detta syfte. Det tydligaste
exemplet på det är yrkeslärarprogrammet där andelen uppgår till
85 procent. Samtidigt finns det ett antal program där ingen av de
programansvariga säger att de använder digitala resurser av denna
anledning.
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Använder ni er av digitala resurser för att de som har behov av
att förena studier med förvärvsarbete i större utsträckning ska
kunna delta i undervisningen?

Anm: Andelen av alla lärosäten gom ger programmet i fråga där någon av de ansvariga svarat: * 65–74
procent, ** 75–99 procent, *** 100 procent. Av alla ansvariga för samtliga utvalda yrkesprogram i
riket svarade 49 procent.
Källa: Enkät till programansvariga på landets lärosäten.

De tidsserier som finns att tillgå visar samtidigt att andelen studerande som förenar studier med arbete har ökat markant under
2000-talet (figur 6.5). Det gäller alla ålderskategorier. Andelen förvärvsarbetande bland de studerande är som väntat störst i åldern 45–
54 år, men den största ökningen har skett bland studenter under 35
år. För såväl ålderskategorin 20–24 år, som de som är 25–34 år
handlar det om en ökning med ca 13 procentenheter mellan 2002 och
2018.35
Andelen förvärvsarbetande varierar också beroende på hur många
högskolepoäng de studerande avlagt. Bland de som t.ex. avlade exakt
15 HP och är under 35 år var andelen 2018 cirka 3 procentenheter
högre jämfört med den grupp som visas i figur 6.5. Bland de som är
35 år eller äldre var andelen 6 procentenheter högre. Ser man till
ökningen i andelen förvärvsarbetande har den varit klart störst bland
de heltidsstuderande. För denna grupp handlar det om en ökning på
Årtalen i figuren har valts i syfte att kontrollera för konjunkturens inverkan på de studerandes möjlighet att förvärvsarbeta. Den utifrån åldersfördelningen bland studenter viktade
arbetslösheten var runt 9 procent såväl 2002 som 2007 och 2018.
35

114

2020:5

Rekrytering av nya grupper till högre utbildning

mellan 11 och 15 procentenheter från 2002 till 2018 (onlinebilaga 5
figur 2 och 3).
Figur 6.5

Andelen studerande som förvärvsarbetar bland de som avlagt
minst 15 HP under höstterminen respektive år, exkl. inresande
studenter

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SCB:s universitets- och högskoleregister och den
registerbaserad arbetsmarknadsstatistiken.
Anm: I syfte att kontrollera för den inverkan som konjunkturen har på studenternas möjligheter att för värvsarbeta har jämförelsen begränsats till tre år under vilka den efter studentpopulationens åldersfördelning viktade arbetslösheten var ungefär densamma (år 2002 kv4: 9,1 procent, år 2007 kv 4: 9,0 procent och år 2018 kv4: 9,0 procent). Avklarade HP avser höstterminen för var och en av dessa år.

Möjligheten att förena studier med förvärvsarbete betyder mest för
dem som har föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning
(figur 6.6). Andelen förvärvsarbetande bland dem var 8 procentenheter högre 2018 än för dem vars föräldrar har eftergymnasial
utbildning. Skillnaderna mellan grupperna har stigit med 2 procentenheter från 2002 till 2018. Exempel på yrkesprogram där en stor
andel av de studerandes föräldrar saknar eftergymnasial utbildning,
samtidigt som många studerande förvärvsarbetar är förskollärar-,
socionom- och sjuksköterskeutbildningen (tabell 6.2). På dessa tre
program gick 19 procent av alla studerande36 på yrkesprogram men
de stod sammantaget för 32 procent av allt förvärvsarbete bland
dessa studenter höstterminen 2018.

36

Studerande som avlagt minst 15 HP under höstterminen 2018.
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Figur 6.6

Andelen studerande som förvärvsarbetar bland de som avlagt
minst 15 HP under terminen fördelade utifrån föräldrarnas
utbildningsnivå, exkl. inresande studenter

Tabell 6.2

Andel studerande vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning
och andel förvärvsarbetande studenter avgränsat till de som
avlagt minst 15 HP under terminen, exkl. inresande studenter,
2018, procent. Högskolans 12 största program plus fristående
kurser. Antal studerande.

Program

Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Sjuksköterskeexamen
Socionomexamen
Ämneslärarexamen
Högskoleingenjörsexamen
Generell kandidatexamen
Fristående kurser
Civilekonomexamen
Generell masterexamen
Juristexamen
Civilingenjörsexamen
Läkarexamen
Totalt inom högskolan

Andel vars
föräldrar saknar
eftergymnasial
utbildning
62,5
50,9
50,4
46,1
38,7
36,2
35,0
33,7
30,4
25,8
23,7
19,4
14,3
36,0

Andel som
kombinerar
studier med
förvärvsarbete
50,1
52,6
55,3
57,6
46,7
44,6
50,0
55,8
53,2
47,6
46,0
29,2
27,9
48,5

Antal studerande
som avlagt minst
15 HP
9 100
9 800
11 500
6 000
8 500
6 900
45 400
18 300
3 600
8 900
4 700
16 000
4 100
172 900

Källa: Egna beräkningar baserade på data från SCB:s universitets- och högskoleregister samt den
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken.

Flera lärosäten betonar i enkätens öppna delar särskilt distansutbildningarnas betydelse för dem som har behov av att förena studier
med arbete (onlinebilaga 1, fråga 6b). Det är en bild som bekräftas
av den tillgängliga statistiken. Trots den utbyggnad som skett, fram116
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för allt vad gäller yrkesutbildningar på distans, är det fortfarande en
förhållandevis liten del av högskolans totala kursutbud som ges på
distans. Av de som klarade minst 15 HP höstterminen 2018 var det
endast 7,5 procent som gjorde det på en distansutbildning.37 Bland
dem som både uppnådde 15 HP och förvärvsarbetade var andelen
distansstuderande större. De utgjorde 10,4 procent vilket är en fördubbling jämfört med 2002 (tabell 6.3). Det stora flertalet av dem
tog mellan 15,1 och 29,9 HP vilket tyder på att de kan ha kommit
efter med någon tentamen eller läser på trekvartsfart.
Trots den ökning som skett av förvärvsarbetande som läser på
distans är fortfarande studier på campus den klart dominerande
studieformen för de förvärvsarbetande. Drygt nio av tio avlade under
terminen mellan 15 och nästan 30 HP. Även om en del av dessa kan
vara heltidsstuderande som ligger efter med någon tentamen tycks
studier på deltid – halvtid eller trekvartstid – vara den helt dominerande studieformen för de förvärvsarbetande.
Tabell 6.3

Val av studieform och studieomfattning bland de som förenar
studier med förvärvsarbete, avgränsat till de som avlagt minst 15
HP under terminen och exkl. inresande studenter, procent
Procentuell fördelning av alla studerande som under aktuell
hösttermin förvärvsarbetade

37

År 2002
Avlagda HP
Exakt 15
15,1–29,9
Exakt 30
Mer än 30
Total

Campus
32,5
45,4
8,8
7,9
94,6

Distans
3,7
1,1
0,4
0,2
5,4

Summa
36,2
46,5
9,2
8,1
100,0

År 2018
Avlagda HP
Exakt 15
15,1–29,9
Exakt 30
Mer än 30
Total

Campus
25,2
55,7
4,3
4,4
89,6

Distans
4,4
5,4
0,2
0,4
10,4

Summa
29,6
61,1
4,6
4,7
100,0

Egen beräkning utifrån SCB:s universitets- och högskoleregister.
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Ett livslångt lärande utanför högskolan

Den utveckling som skett under det senaste två decennierna, när
undervisningsmaterial framtaget av universitet runt om i världen
gjorts lättillgängligt, har möjligheterna att fylla på med ny kunskap
hela livet aldrig varit större än i dag, oavsett om man är inskriven på
högskolan eller ej. De tidigare nämnda öppna nätbaserade kurserna
(MOOCs, OER etc.) har ökat snabbt (avsnitt 4.3). Open Accessrörelsen inom forskningen sprider sig och man ska heller inte
förringa andra kanaler för kunskap som YouTube, Khan Academy
m.m. Trots den avgift som man ibland får betala för att ta del av det
som dessa kunskapskällor har att erbjuda kan det för många vara ett
alternativ till de svenska lärosätenas utbud. Det kan t.ex. handla om
att det för yrkesverksamma akademiker kan vara omständligt och
kostsamt att ta tjänstledigt för att läsa några kurser på högskolan.
Men det kan också vara så att det material som finns på nätet är mer
pedagogiskt eller ligger närmare forskningsfronten än vad lärosätenas kursutbud är och gör.
Även om den snabbt växande mängden av information, fakta och
kunskap blivit lättillgängligt rent tekniskt är frågan om den också är
lätt att tillgodogöra sig utifrån ett mer konceptuellt och meningsskapande perspektiv. Vilken förmåga har vi att på ett rationellt sätt
orientera oss i den enorma informationsmängd som finns att tillgå?
I vilken grad kan yrkesverksamma akademiker på egen hand sålla och
sammanställa det som är mest relevant för deras kompetensutveckling? Medarbetare på våra lärosäten tar ibland på sig rollen att
stödja de som söker fortbilda sig via nätet, såsom i Akademi Norrs
MOOC-projekt där en kommundoktorand vid Umeå universitet
bistod och vägledde en grupp studerande vid Arvidsjaurs kommunala lärcentra som följde en MOOC-kurs (Norberg 2017). Men det
kan aldrig bli mer än punktinsatser. Kritiskt tänkande, som förmågan att värdera informationen och källan, ställa de rätta kritiska
frågorna, se till sammanhanget och undersöka alternativa synsätt,
har med digitaliseringen av samhället blivit allt viktigare (Miles och
Spies-Butcher 2012). Att förmedla sådana generiska kunskaper och
färdigheter är därför en allt mer betydelsefull uppgift för högskolan.
Den finns också inskriven som mål i högskoleförordningens
examensordningar (Regeringen 2018).
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Forskning visar att generiska färdigheter behöver byggas upp
underifrån och med stöd från lärare för att man ska uppnå goda
resultat. Med utgångspunkten i ämneskunskaperna, gärna i bred
bemärkelse, kan en progression i uppgifternas svårighetsgrad byggas
upp. Läraren kan stödja färdighetsträningen genom dels lärarledd
undervisning men framför allt genom formativ återkoppling på
studenternas kompetensutveckling vad gäller generiska färdigheter
som ofta är mer komplexa till sin natur (Berg 2016). Studenterna ska
inte enbart tillägna sig detta förhållningssätt och dessa kompetenser
för att nå bättre resultat i de studier de för närvarande bedriver. Det
handlar än mer om att de måste förbereda sig för att ta ett större eget
ansvar för sin kontinuerliga kompetensutveckling när de som yrkesverksamma akademiker ska ta tillvara på den rika kunskapskälla som
internet är.
En annan fråga som blivit allt mer relevant med de tekniskt sett
förbättrade möjligheterna till kompetensutveckling är hur de som
via internet tillägnar sig nya kunskaper och kompetenser ska kunna
få dem erkända (Witthaus m.fl. 2016). När det gäller MOOCs är det
en fråga som marknaden till viss del är på väg att själv reglera. Där
erbjuds studerande, ofta mot en avgift, olika former av utbildningsbevis, allt från enkla intyg på att man fullföljt kursen till mer
avancerade bevis på de kunskaper och kompetenser som hon eller
han tillägnat sig. I det senare fallet bygger det på olika former av
tester och uppgifter som ska utföras. De som klarar testerna kan få
ett bevis i form av till exempel s.k. microcredentials. Under de
senaste åren har utbildningsanordnarna också börjat erbjuda större
block av kurser där de åtföljande microcredentials kan plockas samman till en slags minimaster, en s.k. degree eller badge. I Sverige är
det hittills endast Chalmers som erbjuder sina onlinestudenter den
möjligheten.
Microcredentials och även degrees och badges är oftast betydlig
mindre och smalare än en vanlig examen från en högskola men, å
andra sidan, mer precisa vad gäller beskrivningen av erhållen kunskap
och uppnådd kompetens. Det sker en snabb utveckling av dessa
utbildningsbevis, framför allt vad gäller att säkerställa identiteten
hos den som genomgått utbildningen, men även vad gäller trovärdighet i övrig och detaljeringsgraden i den information de innehåller.
Det förekommer att de som gått igenom en MOOC med godkänt resultat kan få tillgodoräkna sig det i reguljära högre studier.
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Ett exempel är åtta lärosäten i Europa, Asien och Australien som
inlett ett samarbete där deras studenter får tillgodoräkna sig kunskaperna givet att den förvärvats på någon av dessa lärosätens
MOOCs.38 I Sverige svarar flertalet av de tillfrågade lärosätena att
kunskap och kompetens som förvärvats via MOOCs valideras på
samma sätt som andra tidigare studier och reell kompetens. Det
gäller i allmänhet även när studenten i fråga följt en av de MOOCs
som lärosätet själv utvecklade. Det sammanhänger bl.a. med att
dessa studenter inte är inskrivna vid lärosätet och att deras identitet
därför kan vara svår att säkerställa (onlinebilaga 2, fråga 14–16).
I det kunskapslyft som regeringen presenterat framhålls att en väl
fungerande validering inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadsområdet är viktig för att underlätta inträde, omställning och rörlighet på arbetsmarknaden (Regeringens proposition 2017/18:1). Som
Valideringsdelegationen påpekat i både sitt delbetänkande och slutbetänkande finns det dock en serie brister i de system som i dag
tillämpas för att säkerställa att sökande till högskolan och inskrivna
studenter erbjuds den förordningsstyrda rätten till validering. Det
finns ingen tillnärmelsevis heltäckande statistik över de valideringsuppdrag som utförs. De studerande får bristfällig information om
sina rättigheter, i synnerhet när det gäller validering för tillgodoräknande. Och sist, men inte minst, de ekonomiska incitamenten för
lärosätena att genomföra valideringar är inte bara svaga, utan också
negativa. Det gäller i synnerhet validering av tidigare studier och reell
kompetens för tillgodoräknande där lärosätena inte bara drar på sig
en kostnad för själva valideringsarbetet utan dessutom riskerar att
förlora ersättningen för den undervisning som den studerande skulle
ha deltagit i om hon eller han inte fått sin kompetens validerad.
Delegationen föreslog därför att lärosätena bör erhålla en ersättning
på mellan 10 000–15 000 kr för varje valideringsuppdrag som resulterar
i att den som ansökt om validering erhåller behörighet eller får tillgodoräkna sig tidigare studier och reell kompetens (SOU 2018:29).
I sitt arbete beaktade delegationen dock inte effekterna av att
digitaliseringen, via den snabbt ökade mängden undervisningsmaterial som gjorts tillgängligt på nätet, inneburit att möjligheterna
att tillägna sig akademisk kunskap utanför lärosätena ökat. I enkäten
De samarbetande lärosätena är Delft University of Technology (TU Delft), the Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Wageningen University and Research, Rice University,
the University of Queensland, the Australian National University, the University of Adelaide,
the Hong Kong University of Science and Technology, and Leiden University.
38
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till lärosäten går det att urskilja att dessa möjligheter börjat ge
upphov till en viss ökning av efterfrågan på validering. En tredjedel
av lärosätena uppgav att de under de senaste 10 åren sett en sådan,
om än nätt skönjbar, ökning på validering av reell kompetens för
behörighet och tillgodoräknande genererad av öppna lärresurser,
MOOCs eller annat undervisningsmaterial på internet (figur 6.7).
På 16 av 26 lärosäten har under samma tidsperiod mer resurser tillförts valideringen (figur 6.8). Det tre viktigaste åtgärderna som de
vill se för att möta en framtida ökning av efterfrågan på validering är
att, i enlighet med delegationens förslag, införa en fast ersättning per
validering, utveckla tydligare strukturer och metoder för validering
och att samarbeta mer med andra lärosäten för att utveckla riktlinjer
och rekommendationer (figur 6.9). De föreslår också en serie andra
åtgärder så som utökat internationellt samarbete, gemensamt ärendehanteringssystem, utvidgning av UHR:s systemverktyg för att
underlätta validering av yrkeskompetens i antagningen till yrkeslärarutbildningen (Valda) och stöd från en central myndighet,
förslagsvis UHR.
Figur 6.7

Har efterfrågan på validering av reell kompetens för tillgodoräknande som inskrivna studenter tillägnat sig via Open
Educational Resources, MOOCs eller annat undervisningsmaterial på internet ökat under de senaste tio åren?

Källa: Enkät till lärosätens centrala förvaltningar.

Figur 6.8

Har lärosätet tillfört mer resurser till validering under de senaste
tio åren?

Källa: Enkät till lärosätens centrala förvaltningar.
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Figur 6.9

Vilka av följande insatser bör enligt lärosätets uppfattning göras
för att möta den efterfrågan på validering som digitaliseringen
kan tänkas ge upphov till

Källa: Enkät till lärosätens centrala förvaltningar.
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7

Slutsatser och
rekommendationer

7.1

Slutsatser

Vilka slutsatser kan då dras utifrån ovanstående genomgångar av
digitaliseringens betydelse för kvalitet, effektivitet och för rekryteringen av nya grupper av studerande? Det kan enklast besvaras
genom att återgå till den nedbrytning av rapportens syfte i ett antal
konkreta frågor som gjordes inledningsvis (avsnitt 1.4). De svar som
kan ges på dessa frågor utgör även grunden för de rekommendationer till regeringen som presenteras i slutet av detta kapitel.
7.1.1

Vilka möjligheter har digitaliseringen skapat för att öka
den högre utbildningens kvalitet och förbättra dess
effektivitet?

Digitaliseringen har, sedan de första persondatorerna gjorde sitt
intåg på lärosätena för snart fyra decennier sedan, skapat allt större
möjligheter till att utveckla högskolepedagogiken på ett sätt som
innebär att såväl utbildningens kvalitet som effektivitet ökar (avsnitt
1.1). Ett stort antal digitala verktyg har utvecklats baserade på den
sammankoppling av persondatorer som tidigt kom att göras i såväl
externa som interna nätverk – nätverk som efter en tid blev trådlösa.
Det är verktyg som kommit att spela en allt större roll i planeringen
och genomförandet av undervisningen. Det handlar dels om hårdvaror som datorer, videoutrustning, mobiltelefoner m.m. vilka efterhand blivit allt mer behändig att använda, dels om mjukvaror som
digitala lärplattformar, digital plagieringskontroll, utrustning för
digitala salstentamen, ordbehandling- och kalkylprogram. Till det
kommer all den för undervisningen värdefulla information och kun-
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skap som gjorts lättillgänglig på nätet, inte minst forskningsresultat
där det i dag för de flesta verksamma universitets- och högskolelärare är en självklarhet att de enkelt ska gå att nås via internet.
Den ökande tillgången till digitala resurser och information av
olika slag har på ett påtagligt sätt förbättrat möjligheterna att skapa
aktivitetsbefrämjande blandade lärmiljöer (blended learning) där
digitalt baserade undervisningsmoment blandas med undervisning
ansikte mot ansikte på ett för lärandet ändamålsenligt sätt (avsnitt
5.2.2). Det har också inneburit att skillnaderna mellan utbildning på
campus och distans minskat. Videoinspelningar, diskussionsfora och
lärplattformar, som från början togs i bruk framför allt inom distansutbildningen, används numera allt oftare också på campus, samtidigt
som allt fler distansutbildningar kombineras med träffar på campus
och ibland även på kommunala lärcentra. Undervisningsmaterialet
har blivit mer lättillgängligt för de studerande, oavsett om de studerar på campus eller distans, och möjligheten att organisera ett kollaborativt lärande har ökat. De undervisningsupplägg som utvecklats i
blandade lärmiljöer kom väl till pass vid den snabba omställning av
verksamheten som lärosätena tvingades genomföra när coronapandemin slog till våren 2020 (kapitel 3).
En annan betydelsefull förändring som digitaliseringen gett upphov till är att undervisningsmaterial av olika slag kan delas lärosätena
emellan på ett betydligt enklare sätt. Det har haft stor betydelse för
flera lärosäten runt om i världen, inte minst i samband med coronakrisen då utrymmet för att snabbt överföra befintliga undervisningsresurser till digitala format i flera fall var begränsat. Antalet universitet som på detta sätt regelbundet delar med sig av sitt undervisningsmaterial uppgår uppskattningsvis till 300. De använder sig i allmänhet av den internationella standarden för upphovsrätt bestående av
sex olika markörer för s.k. Creative Commonlicenser
(www.creativecommons.se). De ger upphovsmannen möjlighet att i
detalj ange hur de bilder, filmer, texter, föreläsningar, övningar och
animeringar m.m. som läggs ut får användas. Samtidig har system
utvecklats för kvalitetskriterier vid framtagande av dessa s.k. öppna
lärresurser och för kvalitetsbedömning vid användningen av dem
(avsnitt 4.3.1). De öppna lärresurserna och delar av MOOCs kan
även användas när undervisningen läggs upp utifrån s.k. omvända
klassrum (Flipped Classroom). I dessa uppmanas de studerande att
följa eventuella inledande genomgångar via nätet i syfte att frigöra

124

2020:5

Slutsatser och rekommendationer

tid för mer interaktiv och fördjupande undervisning när klassen
möts (avsnitt 5.2.3).
Det pågår dessutom ett intensivt utvecklingsarbete inom den s.k.
EdTech-branschen. Nya digitala verktyg, baserade på ”virtual and
augmented reality”, och artificiell intelligens (AI), baserad på de
dataspår som lärare och studenter lämnar efter sig, utvecklas. Med
teknikens hjälp kan hittills okända mönster i lärprocessen upptäckas
och nya kvantitativt baserade pedagogiska metoder utvecklas. Redan
i dag finns verktyg för att tidigt identifiera studenter som riskerar att
halka efter. Utvecklingen befinner sig dock ännu i sin linda och det
är därför svårt att veta vilken betydelse den kan komma att få för
högskolepedagogiken, men det är ett område som är viktigt att
bevaka (avsnitt 5.2.5).
7.1.2

Vilka möjligheter har skapats för att rekrytera nya
grupper till högre utbildning?

Digitaliseringen har på flera olika sätt ökat möjligheten att rekrytera
nya grupper av studerande till högre utbildning. Nätbaserad undervisning har ökat möjligheten att delta i högre utbildning, exempelvis
bland de som har långt avstånd till närmaste campus (avsnitt 6.1).
Fler studerande har fått möjlighet att läsa hela program på distans
ibland med stöd från kommunala lärcentra. På motsvarande sätt har
digitaliseringen även skapat goda förutsättningar för ett livslångt
lärande, något som kommit att bli allt viktigare med den snabba förändringstakt som digitaliseringen skapat inom flera samhällssektorer
(avsnitt 6.2). Flera i denna studentgrupp har behov av att förena
studier med arbete, något som enligt 70 procent av lärosätena kan
underlättas när digitala resurser används.
Öppen nätbaserad undervisning i form av t.ex. MOOCs kan,
förutom de kunskaper på akademisk nivå som förmedlas till de som
deltar, vara ett verktyg som lärosätena kan använda sig av för att visa
vad de har att erbjuda (avsnitt 4.3.2). De kan var riktade mot blivande studenter från studieovana hem men även utländska studenter
som får upp ögonen för de utbildningar som finns i Sverige. Dessutom finns forskning som visar att digitala resurser kan gör det
lättare för personer med särskilda behov att studera (avsnitt 5.2.1).
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Hur långt har högskolan kommit i sin strävan att ta
tillvara på dessa möjligheter och vilka hinder måste
överkommas för att komma vidare?

De svenska lärosätena har i många avseenden kommit långt i sin
strävan att tillvarata ovan beskrivna möjligheter. Teknisk utrustning
installeras i snabb takt och allt fler lärosäten inför digitala lärplattformar kring vilka det mesta av undervisningen numera kretsar. På
sex av tio yrkesprogram används redan digitala salstentamina, om än
endast i begränsad omfattning. Många medarbetare lägger ner stor
kraft och mycket tid på att utveckla undervisningen med hjälp av de
digitala verktyg som introducerats. Förutsättningarna skiljer sig
samtidigt åt beroende på den tradition som etablerats och de ämnesinriktningar som finns på lärosätena (onlinebilaga 1, fråga 1). Över
hälften av lärosätena indikerar att det finns en betydande outnyttjad
potential och de anser sig inte ha kommit särskilt långt i sin strävan
att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess fallgropar
och problem (onlinebilaga 1, fråga 3). De möjligheter som skapats
handlar framför allt om ökad kvalitet i undervisningen, där alla lärosäten är ense om att digitala resurser som används genomtänkt kan
spela en roll, men även bidra till ökad effektivitet där två tredjedelar
är av denna uppfattning (avsnitt 5.4). När det gäller möjligheten att
nå ut till nya grupper anser över 90 procent att digitaliseringen kan
spela en roll (avsnitt 6).
Över 90 procent av landets lärosäten har centralt placerade funktioner med uppgift att stödja lärarna i användningen av digitala
resurser (avsnitt 4.2). De kom på många håll att få en nyckelroll när
coronaviruset spred sig och Folkhälsomyndigheten och regeringen
rekommenderade lärosätena att med omedelbar verkan övergå till att
bedriva all undervisning på distans.
Flera lärosäten har också utvecklat sina yrkesprogram så att de
kan ges på såväl campus som distans, samtidigt som det blivit lättare
att förlägga den verksamhetsförlagda delen av utbildningen längre
bort från campus än vad som tidigare var möjligt att göra. Ett konstruktivt arbete bedrivs för att ta tillvara på möjligheten att utforma
blandade lärmiljöer och studentaktiva lärandefomer utvecklas (avsnitt 5.4).
Samtidigt är utnyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen
skapat ojämnt fördelad i lärarkåren (avsnitt 1.2 och 4.1, onlinebilaga
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1, fråga 8 och 9 samt intervjusvar). Flera universitets- och högskolelärare har begränsad erfarenhet av att utveckla pedagogiken med
hjälp av digitala verktyg. Det tycks enligt litteraturgenomgången, de
enkätsvar som samlats in och de intervjuer som genomförts framför
allt bero på att högskolan är en traditionsbunden verksamhet, den är
satt under tidspress och den påverkas av statusskillnaderna mellan
forskning och undervisning (avsnitt 1.2.4, avsnitt 5.4 och onlinebilaga 1, fråga 9 samt intervjusvar). Det handlar om följande vanligt
förekommande förhållande inom dessa tre områden.
– Traditionsbundenheten kommer sig ofta av att de pedagogiska
metoderna som används inom ett ämne kan ha utvecklats och
tillämpats under lång tid och gått i arv efter tidigare ämnesföreträdare. Så länge ingen är uppenbart missnöjd med den
undervisning som bedrivs föredrar många att hålla fast vid det
som tidigare visat sig fungera i stället för att lägga tid och kraft på
att experimentera med dittills oprövade undervisningsmetoder.
Många av lärarna är dessutom specialister med stor kunskap inom
sina respektive ämnen och lägger i den rollen mer fokus på ämnet
i sig än på de metoder som används för att förmedla kunskap och
träna de kompetenser som utvecklas inom ämnesområdet.
– Tids- och resursbrist är den vanligast angivna orsaken till den
ojämna fördelningen av digitala erfarenheter, kunskaper och
kompetens (onlinebilaga 1, fråga 8 och 9). En del gör kopplingar
till det s.k. produktivitetsavdraget men det finns flera andra
faktorer som påverkat arbetsbelastningen (avsnitt 5.1). En är de
administrativa bördorna, inte bara de reguljära, utan även en
mängd svårförutsägbara arbetsuppgifter som lärarna är ålagda att
utföra. Det kan t.ex. handla om tillgänglighetsanpassning,
önskemål om validering av reell kompetens eller särskilt
pedagogiskt stöd som de studerande är i behov av. Inom vissa
utbildningsområden upplevs dessutom ersättningen för
helårsstudent och helårsprestation, trots de kvalitetssatsningar
som olika regeringar genomfört, vara så låga att de endast räcker
för att täcka kostnaderna för undervisningen i sig, inte för att
utveckla den pedagogik med vilken kunskaperna förmedlas och
kompetenserna tränas.
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– Den statusskillnad som finns mellan forskning och undervisning är
ett sedan flera decennier tillbaka väldokumenterat fenomen
(avsnitt 1.2.4 och onlinebilaga 1, fråga 9, samt intervjusvar).
Universitetslärare sätter, i likhet med flertalet andra yrkesgrupper, stort värde på de möjligheter som finns att genom
engagemang och idogt arbete ta steg framåt i karriären. Med de
strukturer och belöningssystem som finns inom högskolan är
möjligheterna att ta sådana steg större om fokus läggs på
forskningen i stället för undervisningen. Avkastningen på den tid
som lärarna lägger på att utforma ansökningar om forskningsmedel och bedriva forskning som kan leda fram till
publiceringar i ansedda vetenskapliga tidskrifter är betydlig högre
än den för tid som läggs på att utveckla undervisningen. Flera
lärosäten har försökt införa olika belöningssystem som på ett
tydligare sätt ska premiera undervisning, men ingen av dessa
system har rått på de strukturer som upprätthåller skillnaden i
status mellan forskning och undervisning. I en sådan miljö kan
det vara svårt att på bred front motivera universitets- och
högskolelärarna att lägga tid på pedagogisk utveckling för att
bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter.
Svenska lärosäten har också en lång väg att gå innan de hittat
ändamålsenliga rutiner för att utnyttja den potential till ökad kvalitet, förbättrad effektivitet och breddat innehåll som användningen
av öppna lärresurser (OER) kan ge (avsnitt 4.3.1). Sverige har ställt
sig bakom Unescos rekommendationer om OER men varken
regeringen eller lärosätena har tagit några särskilda initiativ för att
implementera de överenskommelser som träffats med övriga medlemsländer. Trots de initiativ som Kungl. biblioteket och Myndigheten för nätuniversitetet tog för mer än femton år sedan är öppna
lärresurser ett, i stort sett, okänt begrepp på många håll inom högskolan. Medan lärosäten i flera andra länder, exempelvis USA,
Storbritannien och ett antal länder i Sydeuropa, driver på utvecklingen så har arbetet med dessa frågor näst intill stått stilla i Sverige.
Läget förändrades dock till viss del när coronaviruset spred sig.
Universitetslärare började dela med sig av material, länkar och tips
av olika slag för att hjälpa andra i den besvärliga situation som uppstod. Facebookgrupper bildades och it-pedagoger och ansvariga för
högskolepedagogisk utveckling stöttade varandra över lärosätes-
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gränser i en omfattning som tidigare inte skett (ITHU 2020). Frågan
är om detta arbetssätt blir bestående eller om utvecklingen går
tillbaka till de förhållanden som rådde före coronakrisen när öppna
lärresurser användes på endast en tredjedel av yrkesprogrammen och
då i mindre än var tionde kurs, samtidigt som det endast på var
tionde yrkesprogram förekom att lärarna delade med sig av det egna
undervisningsmaterialet.
Många initiativ tas för att utveckla de studerandes digitala kompetens. Regeringen har dessutom tagit ett initiativ i syfte att förtydliga vad digital spetskompetens innebär. En ofta förbisedd aspekt
av digital kompetens är hanteringen av den stora mängden fakta och
kunskap som med digitaliseringen blivit tillgängligt på ett helt annat
sätt än tidigare. Det är en utmaning som bl.a. lyfts fram av rektorerna
för landets lärosäten, som menar att det digitaliserade samhället
ställer ökade krav på att högskolans utbildningar förbereder studenterna så att de kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär
(avsnitt 1.2). Studenterna behöver bl.a. tillägna sig digital läskunnighet (eng. digital literacy), dvs. ett kritiskt tänkande och källkritik.
Det krävs enligt rektorerna såväl forskning som pedagogisk vidareutbildning om de nya tekniska hjälpmedlen och den pedagogiska
kunskapen (som utvecklas parallellt) ska komma till nytta för studenterna och samhället.
Analyser som genomförts tyder vidare på att de initiativ som
tagits i syfte att öka deltagandet i högre utbildning i orter med långt
avstånd till närmaste campus ännu inte lett till någon jämnare fördelning i studiedeltagandet (avsnitt 6.1). Under de senaste 10 åren
har i stället skillnaden ökat mellan de glesast och tätast befolkade
delarna av landet. Distansundervisningens betydelse i de glesast
befolkade delarna har förvisso ökat men dess utjämnade effekt vad
gäller studiedeltagande i glest jämfört med tätt befolkade lokala
arbetsmarknader totalt sett i riket har minskat.
Inte heller tycks de förväntningar som funnits om att digitala
resurser ska ge högskolan en möjlighet att inta en större roll i det
livslånga lärandet ha infriats (avsnitt 6.2). Andelen personer i åldern
35–64 år bland de som är aktivt studerande39 har minskat under de
senaste två decennierna. De system som byggts upp för att validera
reell kompetens och kunskaper tillägnade via bl.a. öppna nätbaserade
kurser, är bristfälliga (avsnitt 6.2.3). En ökande andel av de stu39

Definieras här som studerande som avlägger minst 15 HP under en termin.
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derande, inte minst de som är över 35 år, har dessutom behov av att
kombinera studier med förvärvsarbete, något som enligt många
lärosäten underlättas med användningen av digitala verktyg (avsnitt
6.2.2). Andelen har stigit i alla åldersgrupper och totalt sett gått från
37 procent 2002 till 49 procent 2018. Möjligheten att kombinera
studier med förvärvsarbete tycks betyda mest på de fristående kurserna och på yrkesprogram, där en stor andel av de studerandes
föräldrar saknar eftergymnasial utbildning såsom t.ex. inom grundlärar-, sjuksköterske- och socionomprogrammet.
7.1.4

Vilka problem och fallgropar ger digitaliseringen
upphov till?

En av de största fallgroparna med digitaliseringen inom högre utbildning tycks vara tron på att den nya tekniken kan bidra till att lösa
pedagogiska problem inom all undervisning. Digitaliseringen får i
det avseendet aldrig bli ett självändamål. Det är och ska enbart vara
ett hjälpmedel för att utveckla högskolepedagogiken – ett hjälpmedel som enbart ska användas när det, och då på det sätt det, gör
bäst nytta.
En annan fallgrop är tron att det för alla lärare och i alla undervisningssituationer är lätt att ta till sig de nya möjligheterna. Det
finns en risk att man underskattar framför allt de initiala kostnaderna
för kompetensutveckling, anpassning och utveckling av undervisningen samt uppföljning av de insatser som görs. Det gäller inte
minst arbetet med att ta tillvara erfarenheterna av den snabba omställningen till distansundervisning under våren 2020. Bristen på tid
och vanans makt är enligt enkätsvaren och intervjuerna de vanligaste
förklaringarna till att användningen av digitala resurser åtminstone
tidigare, och kanske fortfarande, är ojämnt fördelad bland universitets- och högskolelärarna (onlinebilaga 1, fråga 8 och 9).
En tredje fallgrop, som många stött på, är svårigheten att tolka
gällande juridiska regler när ny teknik introduceras. Det kan t.ex.
handla om GDPR, tillgänglighetslagen, offentlighetsprincipen och
immaterialrätten. De avvägningar som jurister på landets lärosäten
gör mellan regelverkets intentioner och behoven av att utveckla
undervisningen skiljer sig ofta åt, med ökad osäkerhet bland högskole- och it-pedagoger som följd. Fallen går endast undantagsvis till
rättslig prövning vilket innebär att osäkerheten ofta blir bestående.
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Lärarna tvingas därför ofta ta det säkra före det osäkra och avstå från
att utveckla undervisningen med hjälp av ny digital teknik
(avsnitt 5.4).
En avslutande fallgrop är konsekvenserna av att studenter och
lärare lämnar efter sig stora mängder av dataspår när de använder
molnbaserade digitala tjänster (avsnitt 5.2.5). Det gäller t.ex. när
lärosäten utvecklar MOOCs på externa plattformar men även när
molnbaserade digitala lärplattformar används. Även om lärosätena
enligt avtal äger rättigheten till dessa dataspår så har de stora multinationella utbildningsföretagen som levererar tjänsterna tillgång till
dessa mestadels avidentifierade, men trots det värdefulla, Big Data
som kan ligga till grund för avancerade analyser baserade på AIteknik. Var denna högteknologiska utveckling leder oss är svårt att
veta men de varningstecken som allt fler hänvisat till i den internationella debatten bör tas på allvar. Det har varit förvånansvärt tyst
om denna för många okända fallgrop i den debatt om digitaliseringen
inom utbildningsväsendet som hittills förts i Sverige.
7.1.5

Vilka internationella exempel kan vi lära av?

Vi behöver inte gå långt utanför Sveriges gränser för att hitta intressanta exempel att lära av. Flera av våra grannländer t.ex. Norge och
Estland har i många avseenden kommit längre i sin utveckling av den
eftergymnasiala utbildningen med hjälp av digitala resurser. I båda
dessa länder finns strategier för hur digitala verktyg kan användas i
syfte att utveckla undervisningen. Norge har också sedan lång tid
tillbaka haft högre profil än Sverige i det internationella erfarenhetsutbytet om digitaliseringen inom högre utbildning. Det handlar
t.ex. om distansundervisning online där Norge är värdnation för
International Council for Open and Distance Education (ICDE) –
en organisation som bl.a. engagerat sig i den världsomspännande
rörelsen för öppna lärresurser (avsnitt 4.3.1).
Sverige kan också lära sig av internationella erfarenheter av att
underlätta samarbetet lärosätena emellan vad gäller frågor om högskolepedagogik och digitalisering. I flera länder t.ex. Norge,
Frankrike, Nederländerna och Storbritannien finns myndigheter
eller centrala institutioner med uppgift att samordna lärosätenas
arbete med breddad rekrytering, pedagogisk utveckling och nät-
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baserad distansutbildning. I Sverige fanns fram till 2008 en myndighet med liknande uppdrag men därefter har samordningen kring
dessa och andra angränsande frågor skötts av olika, på ideell basis
sammansatta, nätverk utan egen finansiering och fast kansli (avsnitt
1.1 och 4.2). De begränsade resurser som nätverken förfogar över
har alltför ofta lett till att varje lärosäte fått uppfinna hjulet på nytt
när nya tekniska möjligheter tagits i anspråk. Samtidigt har de nationella arenorna för erfarenhetsutbyte om högskolepedagogiska
frågor och den betydelse som digitala resurser har i detta sammanhang, inte räckt till.

7.2

Rekommendationer

Vid utformande av rekommendationer inom högre utbildning är det
viktigt att betona att syftet bör vara att underlätta, inte föreskriva
lärosätenas arbete. De stora omvälvningar som digitaliseringen lett
fram till förändrar inte betydelsen av lärosätenas autonoma ställning
i samhället. Snarare tvärt om. Med den snabbt ökade informationsmängden, och de starka krafter det medför, blir det viktigare än
någonsin att det finns oberoende och kritiskt granskande institutioner. En alltför stark styrning av lärosätenas digitaliseringsarbete
kan, hur vällovlig den än är, riskera att underminera denna autonomi.
De rekommendationer som här presenteras utgår därför från
premissen att riksdagens och regeringens roll endast är att besluta
om ramarna för lärosätens verksamhet. Inom dessa ramar ansvarar
lärosätena själva för styrningen av sin verksamhet och för att vidta
de, utifrån egna bedömningar, nödvändiga åtgärderna för att hantera
digitaliserings utmaningar. Lärosätena har också bättre inblick i de
lokala förhållanden som har betydelse för att de möjligheter och
utmaningar som digitaliseringen skapar ska kunna tas tillvara på ett
väl genomtänkt sätt. Rekommendationer handlar därför om vilka
förändringar som direkt eller indirekt bör genomföras i de ramar
som styr lärosätenas verksamhet, inte hur lärosätena ska förändra
sina arbetssätt.
Det kan samtidigt finnas andra och djupare institutionella strukturer på lärosätena som försvårar möjligheterna att vidareutveckla
verksamheten inom de områden som berörts i de ovan presenterade
slutsatserna. Sådana strukturer kan även bidra till att de förväntade
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effekterna av de förändringar i ramverken som föreslås i nedanstående rekommendationer inte blir lika framträdande som de i
annat fall skulle kunna bli. De kan också innebära att fler reformer
utöver de som föreslås nedan behöver genomföras för att uppnå
avsedd effekt. De nedan föreslagna, likväl som eventuella framtida
reformer, bör därför utformas så att de kan följas upp och eventuella
justeringar genomföras. Reformerna bör därför implementeras på
ett sätt som ger stort utrymme för ett kontinuerligt lärande för såväl
lärosätena som för regeringen och centrala myndigheter.
Utifrån de kartläggningar och analyser som genomförts, och de
slutsatser som de lett fram till, framstår det som särskilt angeläget
att regeringen inledningsvis genomför följande insatser.
7.2.1

Skapa utrymme för ett permanent högskolepedagogiskt
lyft

Förslag: Överför 2,0 procent av de medel som finns uppförda på de
statliga forskningsfinansiärernas sakanslag till anslag 2:65 Särskilda
medel till universitet och högskolor (UO16). Detta i syfte att skapa
utrymme för en permanent satsning på lärosätenas pedagogiska
utvecklingsinsatser, lärarnas pedagogiska kompetensutveckling och
för ökat samarbete om dessa frågor internt och externt. Medlen bör
utbetalas till lärosätena som ett fast belopp per helårsstudent beräknat utifrån ovan angiven ram. Beloppet, som utifrån 2020 års
anslagsnivåer och prognostiserad studerandevolym beräknas uppgå
till ca 735 kr, föreslås vara detsamma oavsett utbildningsområde.
Den del av budgetutrymmet som är tänkt att användas till samarbete
lärosätena emellan beskrivs närmare i avsnitt 7.2.2.
Lärosätena bör få i uppdrag att i en bilaga till årsredovisningen
redogöra för de för året nya insatser som gjorts, i synnerhet insatser
som riktats mot de grupper av medarbetare som enligt lärosätets
bedömning är i störst behov av stöd och resurser för pedagogisk
utveckling. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bör ges i uppdrag
att utvärdera insatsen baserat på i första hand lärosätenas återrapportering men även egna granskningar.
Motiv och förtydligande av förslaget: Ett av de mer grundläggande
hindren som identifierats i denna rapport för att lärosätena på bred
front ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter är den status133
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skillnad som finns mellan forskning och undervisning (7.1.3). För
att minska betydelsen av detta hinder bör en viss omfördelning göras
från de externa medel för forskning som universitets- och högskolelärarna kan söka till medel som reserveras för utveckling av högskolepedagogiken. Behoven av pedagogisk utveckling ser olika ut på
olika lärosäten, fakulteter, institutioner och inte minst på individnivå. De enda som kan avgöra var en utökad resursinsats gör störst
nytta är lärosätena själva. Tilldelningen av medlen bör därför inte
begränsas till de som har möjlighet att lägga ner tid och engagemang
på att utforma en utförlig ansökan, utan i stället ske i form av en
generell utbetalning till alla lärosäten beräknad utifrån det ovan
angivna fasta beloppet per helårsstudent.
Inga krav bör ställas på att insatserna och metodutvecklingen ska
innefatta användningen av digitala resurser. Digitaliseringen får i det
avseendet aldrig bli ett självändamål (avsnitt 7.1.4). Digitala verktyg
ska användas endast i de fall de bedöms kunna stärka högskolepedagogiken. Givet den stora betydelse som de fått i dagens högskoleutbildningar kommer dock medlen med stor sannolikhet i
många fall gå till metodutveckling som innefattar användning av
digitala resurser.
Det är viktigt att tillvarata tidigare erfarenheter från Rådet för
högre utbildning, som delade ut medel för att bedriva högskolepedagogiska utvecklingsprojekt inkl. användningen av informationsteknologi i lärandet. I en avslutande utvärdering av verksamheten
gjordes bedömningen att projekten utan tvekan berikat den svenska
högskolan, men svårigheten låg i att åstadkomma uthållighet i verksamheten och att sprida erfarenheterna till andra högskolor som inte
fick del av utvecklingsmedlen. Konkurrensen om medlen var hård
vilket fick till följd att omfattande tid och resurser avsattes för att
skriva ansökningar som i många fall inte resulterade i någon tilldelning av medel (Degerblad m.fl. 2005). Den fokus på kvalitet, som
ska känneteckna även nya högskolepedagogiska satsningar, bör
därför flyttas från ansökan till återrapporteringen. Den är betydelsefull för regeringens ställningstagande till eventuella justeringar av
reformen, men bör även ligga till grund för ett utvidgat högskolepedagogiskt erfarenhetsutbyte lärosätena emellan.
Den ökade resurstilldelningen beräknas totalt uppgå till cirka
220 miljoner kronor per år räknat utifrån 2020 års anslagsnivå och
studerandeprognos. Det motsvarar i genomsnitt cirka 6 750 kr per
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undervisande personal40 inom högskolan – ett belopp som är cirka
50 procent högre än de medel som regeringen under åren 2007–2010
avsatte per lärare i grund- och gymnasieskola för att höja deras
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens (Lärarlyftet I).
Jämfört med de medel för stöd till pedagogiskt utvecklingsarbete
som Rådet för högre utbildning förfogade över, handlar det i reala
termer om ett sex gånger så stort belopp. Satsningen bedöms därför
vara tillräckligt kraftfull för att göra en märkbar skillnad i de ansträngningar som görs för att stärka högskolepedagogiken.
Finansiering: Insatsen bör som ovan nämnts finansieras genom att
2,0 procent av de anslag för forskning som finns avsatta på UO16
anslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation,
UO24 anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling, UO21 anslag 1:4 Energiforskning, UO9 anslag 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning samt UO20
anslag 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, överförs till UO16 anslag 2:65 Särskilda
medel till universitet och högskolor. Medlen betalas från detta anslag
ut till lärosätena på ovan angivet sätt.
Med den hårda konkurrens som finns om forskningsmedel
kommer ovanstående finansieringsförslag oundvikligen att leda till
att ett antal forskningsprojekt som bedömts ha hög kvalitet blir utan
finansiering. Det kan också komma att gälla angelägna forskningsprojekt med högskolepedagogisk inriktning. Det har emellertid
bedömts vara av större vikt att via ett generellt högskolepedagogiskt
lyft säkerställa att de forskningsresultat som tas fram på svenska och
andra lärosäten runt om i världen kommer de till del som i sin
framtida yrkesverksamhet ska tillämpa dessa kunskaper. Likaså att
yrkesverksamma akademiker som vänder sig till högskolan för att
uppdatera sin kunskaper får tillgång till, och kvalificerad hjälp med
att tolka, de allra senaste forskningsrönen inom det egna yrkesområdet. För det svenska kunskapssamhället är det i det sammanhanget mindre lyckat att talesätt florerar bland svenska universitetslärare om möjligheten att ”köpa sig fri” från undervisningen genom
att ansöka om externa forskningsmedel (avsnitt 1.2.4 och intervjusvar). Omprioriteringen av medel från forskning till pedagogisk
utveckling är ett sätt på vilket betydelsen av detta kan markeras.
40

Inkluderar doktorander, adjunkter, lektorer, meriteringsanställda och professorer.
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Förstärk de högskole- och it-pedagogiska nätverken

Förslag: Ge Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att
utforma ett förslag till statligt stöd till de nätverk för samarbete
lärosätena emellan, som byggts upp i syfte att axla det ansvar som
regeringen tidigare lade på den numera nedlagda Myndigheten för
nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU).
Motiv och förtydligande av förslaget: I flera länder t.ex. Norge,
Frankrike, Nederländerna och Storbritannien finns myndigheter
eller organisationer som bedriver ett framgångsrikt arbete på nationell nivå i syfte att samordna de ansträngningar som görs för att
bredda rekryteringen till högre utbildning, utveckla högskolepedagogiken och samordna arbetet med att ta fram nätbaserade
distansutbildningar (avsnitt 7.1.5, onlinebilaga 1, fråga 16b).
I Sverige fanns tidigare NSHU som hade ett liknande uppdrag, men
som lades ner vid årsskiftet 2008/2009. Bakgrunden var att den statliga myndighetsstrukturen enligt regeringen hade blivit komplicerad
och svåröverskådlig och att en översyn därför behövde göras av den
statliga förvaltningens organisation. Ett arbete inleddes därför i syfte
att undersöka om det fanns möjlighet att avveckla eller slå samman
myndigheter med närliggande verksamheter (Regeringens proposition 2006/07:1). Regeringen ville skapa förutsättningar för starka
och självständiga lärosäten med stor integritet. Den ville dessutom
minska den politiska detaljstyrningen av lärosätenas verksamhet som
de menade skulle bedrivas med stor grad av frihet och självständighet
(Utbildningsdepartementet 2007).
I samband med avvecklingen uttrycktes farhågor om vad avsaknaden av en nationell samordning kring frågor om breddad rekrytering, högskolepedagogisk utveckling och it-stöd till distansutbildning skulle leda till. Kommer alla fortsättningsvis att bli
tvungna att uppfinna hjulet på nytt när nya tekniska möjligheter blir
tillgängliga? Vad skulle det fortsättningsvis finnas för nationella
arenor för diskussioner och erfarenhetsutbyte om de frågor som
myndigheten ansvarade för? Flera befarade likaså att den internationella omvärldsbevakningen om breddad rekrytering, högskolepedagogik och nätbaserad distansundervisning skulle förlora i effektivitet samtidigt som Sveriges röst internationellt inom dessa områden skulle försvagas. Därtill fanns en rädsla för att de totalt cirka
65 miljoner som myndigheten förfogade över inte skulle komma de
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aktuella delarna av högskolans verksamhet till del (Jonsson och Säljö
2008).
Enligt de enkätsvar och intervjuer som redovisas i denna rapport
är flera av de frågor som då ställdes fortfarande obesvarade samtidigt
som den tekniska och samhälleliga utvecklingen har gjort det än mer
angeläget att samordna de ansträngningar som görs på området. Det
är dock inte givet att ett återupprättande av NSHU eller inrättande
av en liknande myndighet är det mest ändamålsenliga sättet att svara
upp mot dessa behov. Det är kostsamt att inrätta myndigheter och
det kan vara komplicerat att hitta ett lämpligt säte för en verksamhet
som syftar till att stärka samarbetet mellan lärosäten från Luleå i norr
till Malmö i söder. Ovissheten kring bemanningen kan bli stor och
det kan dröja länge innan myndigheten fullt ut lever upp till de
förväntningar som ställs på dess verksamhet. Det är dessutom avgörande att en eventuellt nyinrättad myndighet lyckas upparbeta
stor legitimitet inom den akademiska världen och att den politiska
detaljstyrningen inte tilltar på det sätt som regeringen befarade i
samband med att NSHU:s verksamhet avvecklades. Rollfördelningen gentemot UHR, UKÄ, Swedish University Computer
Network (SUNET), Sveriges universitets- och högskoleförbund
(SUHF) och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) måste
dessutom klaras ut. Det kan därför vara förståndigt att först undersöka möjligheten att bygga vidare på redan existerande strukturer för
samarbetet lärosätena emellan och tillföra dem det för uppgiften
nödvändiga resurstillskottet.
Strukturen av nätverk som tagit sig an de arbetsuppgifter som
NSHU tidigare ansvarade för är omfattande, samtidigt som flera
lärosäten står utanför de samarbeten som byggts upp. Ett utredningsarbete bör därför initieras för att säkerställa att stödet utformas
på ett ändamålsenligt sätt. I sitt arbete med att ta fram ett förslag till
statligt stöd bör UHR samverka med SUHF som, efter förslag från
UKÄ, inlett ett arbete med att utveckla en nationell strategi för
pedagogiskt utvecklingsarbete och som även inrättat en arbetsgrupp
om digitalisering av högskolan.
Finansiering: Stödet, som bör uppgå till 15 miljoner kronor per år,
föreslås belasta UO16 anslag 2:65 Särskilda medel till universitet och
högskolor. Finansieringen föreslås, i liket med den ovan föreslagna
högskolepedagogiska satsningen, ske genom en viss reduceringen av
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sakanslagen för fem statliga forskningsfinansiärer. Med den föreslagna delfinansieringen från statsbudgeten finns möjlighet för det
eller de nätverk som får ta del av stödet att t.ex. skapa ett permanent
sekretariat, arrangera seminarier i mer regelbundna former och initiera gemensamma utvecklingsprojekt. Även om det föreslagna bidraget inte utgör mer än cirka en fjärdedel av de medel som NSHU
förfogade över förväntas det ändå innebära att en inte oväsentlig del
av den verksamhet som försvann när myndigheten lades ner kan
återuppstå.
7.2.3

Klargör tolkningen av gällande juridiska regelverk när
ny teknik introduceras

Förslag: Tillsätt en statlig utredning som ges i uppdrag att kartlägga
och se över behovet av förtydliganden av gällande regelverk om hur
GDPR, tillgänglighetslagstiftningen, offentlighetsprincipen m.m.
ska tillämpas när nya digitalt baserade pedagogiska metoder introduceras. Utredningen bör också få i uppdrag att, vid behov, föreslå
förändringar i de regelverk som sätter ramar för utveckling av
högskolepedagogiken.
Motiv och förtydligande av förslaget: I både enkätsvar och intervjuer har det framkommit flera exempel på problem som uppkommer när innebörden av befintliga författningstexter, riktlinjer
och allmänna råd ska tolkas utifrån de situationer som uppkommer
då nya undervisningsmetoder baserad på digital teknik introduceras
(avsnitt 7.1.4). Stor osäkerhet tycks i många fall råda om hur
befintligt regelverk ska tolkas och det finns en uppenbar risk för att
lärarna tar det säkra före det osäkra och avstår från att utveckla
undervisningen även i de fall där det med stor sannolikhet skulle ge
stora fördelar för undervisningen och lärandet.
Att bringa klarhet i hur befintligt regelverk ska tolkas har betydelse inte bara för lärosätenas interna verksamhet utan även för
lärosätenas samverkansuppdrag och för de i tekniskt avseende
utvidgade möjligheterna till samarbete mellan lärosätena. Det gäller
såväl nationellt som internationellt. Nya överväganden kan därför
behöva göras i de målkonflikter som kan finnas mellan befintligt
regelverk och de insatser som behöver vidtas för att uppnå regering-
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ens mål om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter.
En statlig utredning bör därför ges i uppdrag att kartlägga och
analysera ovan nämnda målkonflikter, samt se över behovet av att
förtydliga gällande regelverk. Utredningen kan också komma att
handla om i vad grad lärarundantagets upphovsrättsliga del utgör ett
hinder för lärosätenas möjlighet att dela med sig av undervisningsmaterial. Om regeringen i det sammanhanget även vill utreda den del
av lärarundantaget som handlar om rätten till forskningsresultat bör
det genomföras i särskild ordning. De båda delarna av lärarundantaget har olika rättslig grund där det som handlar om forskningsresultat är reglerat i lag medan den upphovsrättsliga delen är en
praxis som växt fram. Verkshöjden och de framtida potentiella
ekonomiska värdena som undantagen reglerar skiljer sig åt och målgruppen för den verksamhet som regleras är inte alltid densamma.
Dessutom finns det en risk för att den upphovsrättsliga delen av
lärarundantaget i alltför hög grad skulle komma i skymundan om
den skulle beredas i samma kommitté som den betydligt större och
mer komplexa frågan om rätten till forskningsresultat.
Finansiering: Utredningen finansieras inom den del av Regeringskansliets förvaltningsanslag som har avsatts för kommittéväsendet.
7.2.4

Implementera Unescos rekommendation om öppna
lärresurser

Förslag: Regeringen bör utarbeta en plan för implementering av den
rekommendation om öppna lärresurser (OER) som Sverige ställde
sig bakom på Unescos generalkonferens 2019.
Motiv och förtydligande av förslaget: Sverige tillvaratar i dag
endast en begränsad del av den potential till ökad kvalitet, förbättrad
effektivitet och breddat innehåll i den högre utbildningen som kan
uppnås genom att skapa, använda och dela med sig av öppna lärresurser (avsnitt 7.1.3). Flera andra länder har kommit betydligt
längre. Unesco tog ett första initiativ vid sitt forum ”On the Impact
of Open Courseware for Higher Education in Developing
Countries” 2002 och senare med ”Paris OER deklaration” 2012 och
2017 Ljubljana ”OER Action plan”. Även EU har engagerat sig
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genom ett meddelande från kommissionen 2013 om öppen utbildning för ökad konkurrenskraft och en rapport med ett ramverk för
öppen utbildning för högre utbildning framtaget av Joint Research
Center 2016. OECD har å sin sida bl.a. kartlagt och analyserat det
aktuella kunskapsläget 2015 i syfte att skapa en utgångspunkt för
erfarenhetsutbyte om öppna lärresurser, där det framhålls att de
också är en katalysator för innovation inom utbildningsområdet.
Sverige har hittills endast i begränsad utsträckning engagerat sig i
det internationella arbetet, trots den betydelse som öppna lärresurser kan ha för utveckling av undervisningen. Ett viktigt steg
togs dock när Sverige ställde sig bakom Unescos rekommendation
om öppna lärresurser 2019. Det arbete som nu återstår är att sätta in
den överenskommelse som ingåtts i ett svenskt sammanhang och
implementera rekommendationens innehåll. Det som behöver specificeras är bl.a. vad Sverige avser att göra för att utveckla den kapacitet
som finns till att skapa, använda, anpassa, tillgängliggöra, återanvända och dela öppna lärresurser. Dessutom hur vi utformar gynnsamma förutsättningar för denna verksamhet, uppmuntrar effektiv,
inkluderande och rättvis tillgång till öppna lärresurser av hög kvalitet
och på vad sätt vi avser att understödja skapande av hållbara modeller
för dessa resurser. Inom alla dessa områden har vi dessutom åtagit
oss att främja och stärka det internationella samarbetet.
Finansiering: Den internationella överenskommelsen berör ett
brett spektrum av frågor som behöver beredas och vägas av politiskt
innan de kan genomföras. Arbetet med att utarbeta planen bör
därför bedrivas inom Regeringskansliet och, likt annan verksamhet
på myndigheten, finansieras via Regeringskansliets förvaltningsanslag. Regeringen får i efterhand ta ställning till de kostnader som på
längre sikt kan uppkomma i samband med att de specificeringar som
gjorts ska implementeras.
7.2.5

Reformera den administrativa hanteringen av all
validering inom högskolan

Förslag: En lämplig central myndighet, förslagsvis Universitets- och
högskolerådet (UHR), bör ges i uppdrag att ansvara för informationen om, samt administrationen och finansieringen av, all validering
inom högre utbildning. Den centrala myndigheten ges i uppdrag att
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informera alla sökande, och därefter alla antagna till högskolan, om
rätten att få sin reella kompetens och tidigare studier validerad för
behörighet och för tillgodoräknande, samt att ansökan om sådan
validering ska sändas till ovan nämnda myndighet. När en ansökan
om validering inkommer bör myndigheten göra en första bedömning om den dokumentation som bifogats täcker in de områden som
finns angivna i antagningskraven respektive lärandemålen. Om så ej
är fallet bör myndigheten begära in kompletterande material. När
det kompletterande materialet inkommit skickar myndigheten en
kopia på ansökan till det berörda lärosätet och en förfrågan om de
anser att ytterligare kompletteringar behöver göras för att ett
valideringsarbete ska kunna påbörjas. Om lärosätet inte ser behov av
ytterligare kompletteringar överlämnas ärendet, tillsammans med en
delutbetalning på 5 000 kr från schablonersättningen för valideringsuppdraget, till lärosätet. I de fall ytterligare kompletteringar behöver
göras ges den sökande en, men endast en, ytterligare möjlighet till
att inkomma med kompletterande underlag. Om den sökande inom
rimlig tid inte inkommer med någon komplettering eller om lärosätet bedömer att det insända materialet är av undermålig kvalitet
avskrivs ärendet.
När lärosätet genomfört valideringen rapporteras resultatet av
bedömningen och motiveringen till den centrala myndigheten som
informerar den sökande och för in uppgifterna i LADOK samt i
SCB:s universitets- och högskoleregister. Även avslag bör dokumenteras. Om valideringen resulterar i att den sökande bedöms vara
behörig eller får tillgodoräkna sig hela eller delar av en kurs betalas
10 000 kronor - den resterande delen av schablonersättningen - ut
till lärosätet.
Den centrala myndigheten tilldelas inledningsvis särskilda medel
på 150 miljoner kronor som ersättning för såväl den egna myndighetens kostnader som ersättningen till lärosätena.
För att lärosätet och den centrala myndigheten ska ges möjlighet
att i vissa fall avskriva ärenden utan att validering genomförts bör
följande tillägg (kursiv stil) göras i 6 kap. 8 § i högskoleförordning
”Högskolan ska i de fall den sökande presenterat erforderlig dokumentation pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas
för tillgodoräknande”.
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Motiv och förtydligande av förslaget: Den snabba ökningen av
undervisningsmaterial i digitalt format som blivit lättillgängligt till
följd av digitaliseringen har gjort det lättare att tillägna sig akademiska kunskaper utan att vara inskriven på högskolan (avsnitt 6.2.3).
Inom många områden har digitaliseringen dessutom lett till att den
kunskap som studenterna tillägnar sig föråldras snabbare än tidigare
med åtföljande behov av allt mer frekvent och dessutom skräddarsydd fortbildning bland yrkesverksamma akademiker. För såväl
individ som samhälle är det av stor betydelse att den reella kompetens som medborgarna uppnått via studier utanför högskolan eller
genom yrkesverksamhet tas tillvara och valideras när de påbörjar
eller återupptar formella studier på högre nivå. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter finns inskriven i högskoleförordningen (1993:100), men Valideringsdelegationen har påtalat en serie brister i de system som i dag tillämpas för
att säkerställa att studerande och sökande till högskolan erbjuds den
av regeringen beslutande förmånen (avsnitt 7.1.3). Delegationen har
tagit fram förslag till insatser för att åtgärda dessa brister. Det
handlar bl.a. om att lärosätena, till skillnad från i dag, ska erhålla en
ersättning på 10 000–15 000 kr för varje fullföljd prövning och att
Universitet- och högskolerådet (UHR) ska få ett långsiktigt uppdrag att främja lärosätenas arbete med erkännande av tidigare lärande
(SOU 2018:29).
Vid utarbetandet av dessa förslag har delegationen inte beaktat
den förväntade ökningen av efterfrågan på validering från sökande
och studenter som tillägnat sig reell kompetens och kunskaper via
undervisningsmaterial som gjorts tillgänglig på internet – en ökning
som en tredjedel av lärosätena enligt den utsända enkäten till viss del
börjat märka av (onlinebilaga 1, fråga 17). Delegation har inte heller
framfört några verkningsfulla förslag till hur studenter och sökande
ska göras medvetna om de rättigheter de har. Det ovan presenterade
förslaget är tänkt som komplement till Valideringsdelegationens
förslag, med syfte att förbättra de förutsättningar som finns att
förverkliga ambitionen om att alla som genomgått tidigare studier
eller tillägnat sig reell kompetens ska få värdet av dessa kunskaper
och kompetenser prövade.
Det är viktigt att framhålla att den föreslagna förändringen inte
innebär att ansvaret för att genomföra valideringen fråntas lärosätena. Det är endast de som har den nödvändiga kunskapen och
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kompetensen som krävs för att ett sådant arbete ska kunna utföras
på ett rättssäkert sätt. Det enda som enligt förslaget flyttas över till
en central myndighet är ansvaret för information, administration
och finansiering – en ansvarsfördelning som påminner om det förslag som framförts i enkätsvaren om att införa ett gemensamt
ärendehanteringssystem (onlinebilaga 1, fråga 17). Förslaget innebär
samtidigt att förutsättningarna förbättras för att lärosätena gemensamt ska kunna arbeta fram de riktlinjer och rekommendationer som
flertalet lärosäten efterlyst i dialogen med Valideringsdelegationen
(SOU 2019:69) och även i enkätsvaren till denna rapport. Så kan
även ett konstruktivt erfarenhetsutbyte om andra frågor med anknytning till valideringen initieras.
Medarbetarna på den central myndighet som enligt förslaget ska
handha alla ansökningar behöver genomgå en långsiktig lärprocess
där de efterhand tillägnar sig allt större kompetens i sin bedömning
av om den dokumentation som bifogats en ansökan är relevant och
täcker in det som efterfrågas för att ett lärosäte ska kunna inleda en
valideringsprocess. Även lärosätena behöver genomgå lärprocesser
bl.a. för att kunna förutse hur stor efterfrågan på validering kan
komma att bli.
Vidare finns det enligt Valideringsdelegationens undersökningar
stora brister i informationen till sökande och studenter om möjligheter till validering av reell kompetens inom högskolan. Det gäller i
synnerhet rätten till validering för tillgodoräknande. Bättre och mer
enhetlig information behövs för att säkerställa nationell likvärdighet
vad gäller kännedomen om de rättigheter som de studerande har. En
konsekvens av att alla studerande får denna information kan bli att
tillströmningen till validering ökar kraftigt. Inledningsvis kan det
därför bli svårt för lärosätena att hantera den ökade arbetsbelastningen och att förutse hur stor belastningen blir. Eftersom de får full
finansiering för utfört arbete bör de dock på sikt kunna bygga upp
den kapacitet som krävs för att hantera den utökade volymen och
utifrån erfarenhet bedöma hur stor variationen blir i efterfrågan på
valideringstjänsterna.
Det saknas vidare så gott som helt statistik om validering inom
högskolan (SOU 2019:69). Det går därför inte att göra några trovärdiga bedömningar av högskolans förmåga att leva upp till skyldigheten att pröva sökandes och studenters reella kompetens.
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Förslaget innebär också att de kraftigt negativa incitament som
lärosätena har för att genomföra validering för tillgodoräknande
undanröjs. Den föreslagna schablonmässiga ersättningen bedöms
dessutom i flera fall vara väl tilltagen. Ett utrymme kan därför skapas
på lärosätena för metodutveckling inom valideringsområdet. Förslaget innebär också, till skillnad från delegationens förslag, att den
sammanhållna finansieringen av lärosätens utbildningsverksamhet
bibehålls.
Finansiering: Föreslaget bör finansieras genom en generell sänkning av takbeloppen som procentuellt är lika stora för alla lärosäten.
Utrymme för sådan finansiering skapas under takbeloppet när valideringar genomförs för tillgodoräknande. Studietiden för de som får
tillgodoräkna sig reell kompetens eller tidigare studier förkortas i
sådana fall och den samlade ersättning som lärosätet får blir i motsvarande mån lägre. Det kan samtidigt vara svårt att fylla det utrymme mot takbeloppet som därmed uppkommer genom att utöka
antalet antagna studenter, i synnerhet eftersom studenterna som får
tillgodoräkna sig reell kompetens eller tidigare studier ofta är
utspridda på många olika kurser. Det är dessutom inte givet att
regeringen och riksdagen, när de fastställde takbeloppen, tänkte sig
att de frigjorda resurser som validering för tillgodoräknande medför
skulle tas ut i form att ett ökat antal nybörjarplatser. Det är därför
rimligt att delar av de frigjorda resurserna används för att finansiera
den validering som givit upphov till det utrymme som skapats under
takbeloppet.
Det belopp som inledningsvis bör avsättas till valideringen, inkl.
informationsinsatserna, den centrala myndighetens administrativa
kostnader och ersättningen till lärosätena, bör uppgå till 150 miljoner kronor. Det motsvarar en sänkning av lärosätenas takbelopp
med 0,65 procent. Sett över hela sektorn kommer lärosätena till
största del få tillbaka dessa medel i form av ersättning för det utförda
valideringsarbetet. Beloppet, som årligen bör anpassas utifrån de
förändringar av efterfrågan på validering som sker, beräknas räcka
till cirka 10 000 valideringar. Den centrala myndigheten bör få i uppdrag att årligen ta fram en prognos över antalet valideringar under
det kommande budgetåret. Prognosen bör presenteras i myndighetens budgetunderlag och ligga till grund för den årliga avstämningen av budgetramen och motsvarande justering av takbeloppen.
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Stimulera deltagandet i högre utbildning i de glesast
befolkade delarna av landet

Förslag: Inför ett stöd till varje kommun i de glesast befolkade
delarna av landet vars lärcentra regelbundet bistår personer som
aktivt tar del av utbildningar eller kurser organiserade av svenska
lärosäten. Stödet bör uppgå till 500 kr för varje högskolepoäng (HP)
som de studerande avlägger och vara villkorat med att den studerande för var tredje högskolepoäng som avläggs deltagit i någon
form av aktivitet på kommunens lärcentra vid minst ett tillfälle.
Ersättningen, som bör vara densamma oavsett utbildningsområde,
bör uppgå till maximalt 30 000 kr per studerande och år. Endast
kommuner som tillhör en lokal arbetsmarknad med en befolkning
som understiger 80 000 föreslås vara bidragsberättigad.
Motiv och förtydligande av förslaget: Tillgången till högre utbildning varierar kraftigt mellan tätt och glest befolkade delar av
landet (avsnitt 7.1.3). Andelen folkbokförda som deltar och avlägger
poäng inom högskolan är tre gånger så hög inom de tätast befolkade
jämfört med de glesast befolkade delarna. Skillnaden är än större när
man ser till personer som är 35 år eller äldre. Detta trots de möjligheter som finns att delta i de utbildningar som ges på distans. Sett
över en tioårsperiod har skillnaderna mellan dessa områden ökat.
Det sammanhänger bl.a. med att antalet kommuner vid vilka lärosätena bedriver campusbaserad undervisning i någon form minskat
från 86 till 61. En faktor som verkar i motsatt riktning är att alltfler
kommunala lärcentra, som från början byggdes upp för elever på den
kommunala vuxenutbildningen, erbjuder stöd också för studier på
högre nivå. Det sker ibland i form av ett organiserat samarbete med
ett lärosäte, där flera av de deltagare på en och samma kurs som bor
på pendlingsavstånd från lärcentret kan samlas för att få stöd och för
att genomföra vissa undervisningsmoment gemensamt, men det kan
också handla om stöd till enskilda personer som deltar i en distanskurs.
Många kommuner och lärosäten har goda erfarenheter av den
verksamhet som bedrivs på kommunala lärcentra, men den statliga
finansiering som i dag finns räcker inte till för att utveckla verksamheten på det sätt som krävs för att de ska kunna bidra till de
ambitioner som regeringen har om en tillgänglig högskola i hela
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landet. Prestationsgraden bland studerande på distans är dessutom
allmänt sett lägre än bland campusstuderande, i synnerhet bland de
som läser fristående kurser (UKÄ 2017). Som regeringen gett uttryck för måste alla människors kompetens tas tillvara för att skapa
tillväxt och framtidstro i hela landet. Detta kan bl.a. ske med hjälp
av distans- och nätbaserade utbildningar (avsnitt 6.1). För att det ska
bli verkningsfullt bör dock studerande från orter där studietraditionen är svag få skräddarsytt stöd i sina studier. Det statliga bidrag
som föreslås för denna verksamhet är drygt hälften så stor som den
ersättning lärosätena får för studerande inom de utbildningsområden där ersättningen är lägst.41
Kommunerna bör ges stor frihet att, i samarbete med lärosätena,
själva avgöra hur de beviljade medlen på bästa sätt kan stödja de
studerande. Stödets utformning ger kommunerna incitament att
prioritera de insatser som ger bäst förutsättningar för de studerande
att fullfölja sina studier. Om de insatser som görs blir verkningsfulla
innebär de ekonomiska fördelar också för lärosätena eftersom det
kan leda till att prestationsgraden på de aktuella distansutbildningarna ökar. Den ekonomiska risken med att ge fristående kurser kan
därför minska.
Även om kommunernas handlingsutrymme i valet av aktiviteter
föreslås bli stort så bör varje aktivitet redovisas på lämpligt sätt till
Skolverket. Verket, som redan i dag administrerar stöd till kommunala lärosäten, torde vara den statliga myndighet som har bäst överblick över verksamheten och därmed bäst förutsättningar att utföra
de årliga utvärderingar av stödet som bör genomföras. Registrering
av aktiviteterna bör kunna ske automatiskt med digitala system, men
Skolverket bör ges resurser för regelbunden kontroll av att gällande
regelverk följs.
Den geografiska avgränsningen av bidragsberättigade kommuner
bör baseras på den indelning av landet i s.k. lokala arbetsmarknader
som Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån gjort (avsnitt 6.1).
Endast de kommuner som tillhör lokala arbetsmarknader där andelen som deltar i högre utbildning är lägre än 50 procent av det viktade genomsnittet för riket som helhet bör vara bidragsberättigade.
Utifrån senaste befolkningsstatistiken, och det studiedeltagande
De utbildningsområden för vilka ersättningen är lägst är det humanistiska, teologiska,
juridiska och samhällsvetenskapliga. För år 2020 uppgår ersättningarna inom dessa områden
till 32 891 kr per helårsstudent plus 21 433 kr per helårsprestation.
41
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som finns registrerat i universitets- och högskoleregistret, ligger den
gränsen i dag vid lokala arbetsmarknader med en befolkning på som
mest 80 000 invånare. I dag bor cirka 12 procent av landets befolkning i en sådan kommun. Av landets 290 kommuner skulle 77 få
möjlighet att söka bidraget.
Finansiering: Den totala kostnaden för bidraget beräknas uppgå till
100 miljoner kronor. Beräkningarna baseras på antagandet att de
cirka 10 000 personer i de berörda kommunerna som i dag deltar i
högre utbildning i genomsnitt avlägger 20 HP per termin och att
hälften av dessa personer vänder sig till ett lärcentra för stöd. Bidraget bör finansieras genom att 100 miljoner kronor förs över från UO
25 anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning till UO 16 anslag
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning, dvs. samma anslag från vilket
statens nuvarande stöd till kommunala lärcentra finansieras.
7.2.7

Fördjupa analysen av den snabba
utbildningsteknologiska utvecklingen

Förslag: Ge Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att
sammanställa och analysera den kunskap som finns om tillämpningen av Ed-Tech, Learning Analytics och Big data inom högre
utbildning. Kunskapssammanställningen bör inkludera, dels analyser av både önskvärda och mer problematiska effekter som dessa
verktyg kan ge upphov till, dels en kartläggning av den diskussion
som förts om dessa frågor i andra europeiska länder. Dessutom bör
en analys genomföras av vad utvecklingen inom detta område på
längre sikt kan komma att innebära för den högre utbildningen i
Sverige, samt vilka möjligheter som finns att bygga vidare på det
initiativ som tagits av svenska lärosäten, att inom ramen för projektet ”Svenska utbildningsdata”, bygga upp motsvarande Big data
för pedagogisk utveckling utifrån Sveriges nationella prioriteringar.
Motiv och förtydligande av förslaget: Den snabba utvecklingen av
digitalt baserad teknik skapar stora, tidigare ej skådade, möjligheter
för utveckling av lärandet, men även betydande utmaningar och faror
(avsnitt 7.1.4). Inom EdTech-branschen utvecklas programvaror för
individanpassade lärprocesser, tidig identifiering av studenter som
riskerar att halka efter och s.k. augmented respektive virtual reality
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som kan öppna upp nya möjligheter för utveckling av den högre
utbildningen. Samtidigt lämnar de molnbaserade digitala tjänsterna
ifrån sig stora mängder dataspår. Det handlar t.ex. om plattformar
för undervisning online och digitala lärplattformar. Med hjälp av Big
data som de genererar kan leverantörerna, efter användarnas ofta
omedvetna medgivande, ta hjälp av avancerad AI-teknik för att hitta
mönster i lärprocessen utifrån vilka företagen kan utveckla nya
affärsmodeller. Analyserna förutsätter i allmänhet inte tillgång till
identifierade persondata, så det behöver inte nödvändigtvis vara
något problem ur integritetssynpunkt, men det är leverantören, inte
lärosätena eller någon annan svensk myndighet, som avgör i vilken
riktning utvecklingen ska gå.
Ingen vet vart denna utveckling kommer att leda men frågan om
de konsekvenser den kan leda till vad gäller t.ex. maktförhållandena
mellan de stora leverantörerna av molnbaserade tjänster och lärosätena diskuteras i några av våra grannländer (onlinebilaga 7). Likaså
hur balansen påverkas mellan de utbildningsmoment som sker med
hjälp av digitala resurser och de moment som i stället baseras på
kontakt ansikte mot ansikte. Kunskapen på området Big data inom
utbildningsområdet behöver därför öka och strategier utarbetas för
hur de utmaningar som den dolda teknikutvecklingen kan ge upphov
till ska hanteras.
En möjlig strategi som regeringen bör ta ställning till är om
Sverige, utifrån det europeiska samarbete som en grupp nederländska rektorer föreslagit, ska bygga upp motsvarande kompetens
och kapacitet baserad på svenska data. Det finns i så fall möjlighet
att bygga vidare på projektet ”Svenska utbildningsdata - Datadriven
innovation för världsledande utbildning” som bedrivs i samarbete
mellan KTH, Mälardalens högskola, Örebro universitet och ett antal
privata finansiärer.
Finansiering: Uppdraget bör finansieras inom ramen för Vinnovas
förvaltningsanslag UO 24 anslag 1:1 Verket för innovationssystem.
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- Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete.
- Pang för pengarna – en ESO-rapport om Sveriges militära
materielförsörjning.
- Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett
jämförande perspektiv.
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2018
- Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den svenska
offentlighetsprincipen.
- Lönar sig arbete 2.0? En ESO-rapport med fokus på nyanlända.
- Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund
och arbetsmarknadsetablering.
- Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar.
- Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska
konsekvensanalyser.
- Operation digitalisering – en ESO rapport om hälso- och
sjukvården.
- Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton.
2017
- Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig
verksamhet.
- Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och
bostadsbyggandet.
- Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och
bakgrund.
- Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och
bostadsbeskattning.
- Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på
arbetsmarknaden.
- Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda
pensioner.
- Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder.
- Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från
nya ESO:s 10-årsjubileum.
2016
- Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad.
- Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i
sjukförsäkringssystemet.
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- När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas
etableringsmönster.
- Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv.
- Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i
tiden.
- Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal
effektivitet.
- När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging”.
2015
- En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden.
- Maktutövningar under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga
kommuner.
- En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på
arbetsmarknaden.
- Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och
verkan.
- Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och
jämställdhet.
2014
- Goda år på ålders höst? En ESO-rapport om konkurrens i
äldreomsorgen.
- 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax
Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups.
- Företagandets förutsättningar – En ESO-rapport om den svenska
ägarbeskattningen.
- Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering.
- Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat
regi.
- Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den
offentliga sektorns finansiella hållbarhet.
- Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på
produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor.
- Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport
om placering av ungdomar med sociala problem.
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2013
- Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande
och kommunala markanvisningar.
- Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption
på svenska.
- Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt
näringsliv 1990–2009.
- Transportinfrastrukturens
framtida
organisering
och
finansiering.
- Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av
infrastruktur.
- Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det
svenska landsbygdsprogrammet.
- The pension system in Sweden.
- Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet
och prestationer.
- Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska
mineralinkomster.
- Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om
miljöpolitiska ambitioner.
2012
- Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och
tjänstemän byter sida.
- En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan.
- Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre
skolan.
- Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12
rules.
- Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på
tunnelbanan.
- Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i
arbetslöshetsförsäkringen.
- Lärda för livet? – en ESO-rapport om effektivitet i svensk
högskoleutbildning.
- Forskning och innovation – statens styrning av högskolans
samverkan och nyttiggörande.
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2011
- UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en
globaliserad värld.
- Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter
från 20 år av försvarsreformer.
- Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt.
- Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar
och arbetsutbudet.
- Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration.
- Kollektivtrafik utan styrning.
- Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i
Norden.
- Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett
internationellt forskningsperspektiv.
- Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor.
2010
- En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida
kompetensförsörjning.
- Beskattning av privat pensionssparande.
- Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning och
effektivitet.
- Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges.
- Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik.
- Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet.
- Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i
hälso- och sjukvården.
- Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i
välfärdssystemen.
- Kåren och köerna. En ESO-rapport om den medicinska
professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård.
2009
- Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?
- Regelverk och praxis i offentlig upphandling.
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- Invandringen och de offentliga finanserna.
- Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av APfonderna.
- Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet
och resursfördelning.
- En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga
reform ideologier.
2003
- Skolmisslyckande – hur gick det sen?
- Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi.
- Precooking in the European Union – the World of Expert
Groups.
- Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer.
- Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995–2001.
- Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet.
2002
- ”Huru skall statsverket granskas?” – Riksdagen som arena för
genomlysning och kontroll.
- What Price Enlargement? Implications of an expanded EU.
- Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder.
- Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett
brännbart ämne.
- Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid
avregleringar.
- Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och
budgetdisciplin.
- The School´s Need for Resources – A Report on the Importance
of Small Classes.
- Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan.
- Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985–1993.
- Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden.
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2001
- Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i
de regionala tillväxtavtalen.
- I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer.
- Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys.
- Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling.
- Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna.
- Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas
betydelse för de kommunala skolorna.
- Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning.
2000
- Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala
miljötillsynen.
- Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s
strukturpolitik.
- Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och
effektivitet i svensk utbildning.
- En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från
skola till arbete.
- Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen till
högskolan
- Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell
benchmarking av Sverige.
- Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna.
- Studiebidraget i det långa loppet.
- 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar.
1999
- Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om 2000-talets
demografiska utmaningar.
- Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor.
- En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-uppsatser.
- Hederlighetens pris – en ESO-rapport om korruption.
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- Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om
fördelningspolitik och offentliga tjänster.
- Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande.
- Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling.
- Att reda sig själv – en ESO-rapport om rederier och
subventioner.
- Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet.
- Att ta sig ton – en ESO-rapport om svensk musikexport
1974–1999.
- Med backspegeln som kompass – en ESO-rapport om
stabiliseringspolitiken som läroprocess.
- Med backspegeln som kompass – ett ESO-seminarium om
stabiliseringspolitik som läroprocess.
1998
- Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag.
- Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som
helst?
- Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESOseminarium.
- Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet.
- Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter.
- Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden.
- Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys.
1997
-

Fisk och Fusk – Mål, medel och makt i fiskeripolitiken.
Ramar, regler, resultat – vem bestämmer över statens budget?
Lönar sig arbete?
Egenföretagande och manna från himlen.
Jordbruksstödet – efter Sveriges EU-inträde.

1996
- Kommunerna och decentraliseringen – Tre fallstudier.
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- Novemberrevolutionen – om rationalitet och makt i beslutet att
avreglera kreditmarknaden 1985.
- Kan myndigheter utvärdera sig själva?
- Nästa steg i telepolitiken.
- Reglering som spel – Universiteten som förebild för offentliga
sektorn?
- Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? – En
principdiskussion.
1995
- Kapitalets rörlighet Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i
ett integrerat Europa.
- Generationsräkenskaper.
- Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter.
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplet sportfiske.
- Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges
Television AB.
- Vad blev det av de enskilda alternativen? En kartläggning av verksamheten inom skolan, vården och omsorgen.
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen.
- Företagsstödet Vad kostar det egentligen?
- Försvarets kostnader och produktivitet.
1994
- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och återtagning.
- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simuleringsmodell.
- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra
länder.
- Fördelningseffekter av offentliga tjänster.
- En Social Försäkring.
- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och
segregation.
- Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie.
- Bensinskatteförändringens effekter.
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- Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de?
- Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar inom
konkurshanteringen m.m.
- Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning.
- Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980–1992.
- Kvalitet och produktivitet – Teori och metod för kvalitetsjusterande produktivitetsmått.
- Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården
1960–1992.
- Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet.
- Att rädda liv Kostnader och effekter.
1993
- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet.
- Social Security in Sweden and Other European Countries Three
Essays.
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken.
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen?
- Presstödets effekter en utvärdering.
1992
- Statsskulden och budgetprocessen.
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier.
- Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i
kommunal regi.
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan
konflikter.
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i
internationell belysning.
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter?
- Vad vill vi med socialförsäkringarna?
- Fattigdomsfällor.
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken.
- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom?
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten.
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1991
- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag?
- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barnomsorgen.
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar.
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir
effekterna?
- Skogspolitik för ett nytt sekel.
- Det framtida pensionssystemet två alternativ.
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster.
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med
tillämpningar på offentlig sektor.
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning.
1990
-

Läkemedelsförmånen.
Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?
Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall.
Skola? Förskola? Barnskola?
Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.

1989
- Arbetsmarknadsförsäkringar.
- Hur ska vi få råd att bli gamla?
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – citykommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
- Bostadsstödet – alternativ och konsekvenser.
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet.
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En
jämförelse mellan Norge och Sverige.
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet.
- Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner.
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" – en empirisk studie
av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor.
- Hur man mäter sjukvård – exempel på kvalitet- och
effektivitetsmätning.
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1988
- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i
nordisk belysning.
- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion.
- Alternativ i jordbrukspolitiken.
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting.
- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparingsteknik.
- Subventioner i kritisk belysning.
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor.
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg.
- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som
arbetsgivare.
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen.
1987
- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring.
- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på
kulturområdet.
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen
1970–1980.
- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser.
- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgiftsfinansiering?
1986
- Offentliga utgifter och sysselsättning.
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom den
offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980.
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Socialbidragen i bidragssystemet.
- Regler och teknisk utveckling.
- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av
kommuner.
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare.
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse.
- Byråkratiseringstendenser i Sverige.
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- Effekter av statsbidrag till kommuner.
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning.
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre
beslut.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
armén och flygvapnet 1972–1982.
1985
- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjligheter, problem och erfarenheter.
- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och
hemtjänst.
- Skatter och arbetsutbud.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
vägsektorn.
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor –
förstudie.
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre
generationen.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den
sociala sektorn 1970–1980.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade
efterfrågan i samhället.
1984
- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en metod
att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.
- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio
länder.
- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella
standard.
- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa
effekter.
- Är subventioner effektiva?
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- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov
och tänkbara utformningar.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, utlandsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budgetunderskott, efterfrågan och inflation.
- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.
1983
- Administrationskostnader för våra skatter.
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott,
portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av
offentliga besparingar m.m.
- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.
- Administrationskostnader för några transfereringar.
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av
statligt stöd.
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patentoch registreringsverket.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av
budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt stöd
till barnfamiljer.
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.
1982
- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna
domstolarna.
- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens
teori och politik. Statens budgetfinansiering och penningpolitiken.
- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner.
Perspektiv på besparingspolitiken.

