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Sammanfattning
Distansutbildningar är ingen ny företeelse utan har funnits i olika former sedan
slutet av 1800-talet. De senaste åren har det dock skett en anmärkningsvärd
förändring i distansutbildningen. Idag kan man läsa på lärcentrum, en form av
utbildning som till viss del kan liknas vid campusutbildningar. Inte minst ser man
förändringen genom en markant ökning av antalet studenter i Sverige, från 11 500
högskolestuderande på distans år 2001 till 24 000 år 2002.

Syftet med uppsatsen var att kartlägga Arvika lärcentrum, det vill säga att försöka
ge en helhetsbild över ett lärcentrum. En viktig frågeställning som belystes är
frågan om vilken roll Arvika lärcentrum har för studenten och hur studenten
upplever denna miljö. Resultatet bygger på kvalitativa intervjuer med studenter
och personal vid lärcentrum samt kommunalrådet i Arvika för att få deras
perspektiv på lärcentrum. Detta har givit ett resultat som pekade på att lärcentrum
är en stor hjälp för studenterna och rätt utnyttjat kan det bidra till sociala
kontakter, pedagogiskt stöd och fungera som en teknisk resurs. Något som ur
studentens synvinkel kan förbättras är den tekniska supporten samt
kommunikationen med högskolan. Utifrån ett student- samt lärcentrum perspektiv
kan man förbättra genom att locka fler nätbaserade studenter till att läsa vid
lärcentrum. Detta skulle ge studenterna en social och en pedagogisk hjälp samt att
lärcentrum skulle utnyttjas på ett bättre sätt. En annan fråga som både
lärcentrums- och kommunens ledning måste arbeta med är att ta fram en entydig
och tydlig vision samt en plan för framtida finansiering.



Abstract
Distance education is not a new phenomenon, it has existed in different forms
since the end of the 1900-century. In the last years it has been a remarkable
change in distance education. Today it is possible to study on a learning centre, a
form of education similar to campus education. This shows not least in the
increase of the number of distance students in Sweden, from 11 500 in the year
2001 to 24 000 in the year 2002.

The purpose with this essay was to map out Arvika learning centre, which means,
try to present a complete picture over a learning centre. One important issue was
to tell which role Arvika learning centre has for the students and how the students
experience this environment. The result builds on qualitative interviews with
students and employees at the learning centre as well as the head of the
municipality to get their perspective on the learning centre. This has given us a
result that shows that learning centre is a big help for the students and, if used
right, it can contribute to social contacts, pedagogical support and a technical
resource. Something that can get better through a student view is the technical
support and the communication with the university. From a student- and learning
centre view you can improve through entice net based students to study at the
learning centre. This would give the students a better social and psychological
help and the learning centre would be better used. Another issue that both the
learning centres- and the municipality’s leadership will have to work with is to
create a clear and distinct vision as well as a plan for future financing.



Förord
Denna uppsats är ett examensarbete i systemvetenskap 120 poäng på distans.
Uppsatsen är gjord i Arvika och programmet läses vid HTU (Högskolan i
Trollhättan Uddevalla). Vi vill tacka alla som bidragit med tips och råd till
uppsatsen. Främst vill vi tacka: Våra uppdragsgivare som är Arvika Lärcentrum
och Monika Hattinger samt vår handledare Bjarne Klemetz. Monika och Bjarne är
båda verksamma inom Högskolan Trollhättan/Uddevalla och har under hela
resans gång hjälpt oss med värdefulla tips och råd som underlättat vårt
uppsatsskrivande. Vi vill dessutom rikta ett varmt tack till alla respondenter som
tagit sig tid att lyssna och svara på våra frågor.

Arvika, oktober 2003

Thomas Frisell
Stefan Vårli



1. INLEDNING................................................................................................................................1

1.2 BAKGRUND DISTANSSTUDIER OCH LÄRCENTRA ......................................................................2
1.3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING........................................................................................3
1.4 AVGRÄNSNING........................................................................................................................3

2. ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM (ANC) .........................................................................3

2.1 Historia Tobaken ...............................................................................................................3
2.2 Förteckning över lokaler ...................................................................................................4
2.3 Förteckning över teknisk utrustning ..................................................................................5
2.4 Lärcentrumorganisationen ................................................................................................5

3. METOD........................................................................................................................................6

3.1 GENOMFÖRANDE AV INTERVJU ...............................................................................................8
3.1.1 Förberedelser .................................................................................................................8
3.1.2 Urvalet ............................................................................................................................9
3.1.3 Tillvägagångssättet.........................................................................................................9

4. VIKTIGA BEGREPP INOM DISTANSSTUDIER ...............................................................10

5. TEORI........................................................................................................................................13

5.1 CSCL och CSCW .............................................................................................................13
5.2 Övriga teorier ..................................................................................................................15

6. RESULTAT/ANALYS..............................................................................................................17

6.1 Lärcentrums vision ..........................................................................................................17
6.2 Pedagogik och sociala kontakter.....................................................................................18
6.3 Kommunikation................................................................................................................21
6.4 Support ............................................................................................................................21
6.5 Teknik ..............................................................................................................................22
6.6 Lärcentrums betydelse för Arvika....................................................................................24
6.7 Lärcentrums finansiering.................................................................................................25
6.8 Arvika Lärcentrums roll ..................................................................................................26

7. DISKUSSION ............................................................................................................................28

7.1 Lärcentrums vision ..........................................................................................................28
7.2 Pedagogik och sociala kontakter.....................................................................................29
7.3 Kommunikation................................................................................................................30
7.4 Support ............................................................................................................................31
7.5 Teknik ..............................................................................................................................32
7.6 Lärcentrums betydelse för Arvika....................................................................................32
7.7 Lärcentrums finansiering.................................................................................................33
7.8 Arvika Lärcentrums roll ..................................................................................................33

8. SLUTSATS ................................................................................................................................34

8.1 Förslag till fortsatt forskning...........................................................................................35

9. REFERENSER..........................................................................................................................35

9.1 Litteratur..........................................................................................................................35

BILAGA 1........................................................................................................................................1

TEKNISK SPECIFIKATION ...............................................................................................................1

BILAGA 2........................................................................................................................................3

INTERVJUMALL STUDENT ..............................................................................................................3



BILAGA 3........................................................................................................................................4

INTERVJUMALL IT-TEKNIKER........................................................................................................4

BILAGA 4........................................................................................................................................5

INTERVJUMALL LC-PERSONAL......................................................................................................5

BILAGA 5........................................................................................................................................6

INTERVJUMALL KOMMUNALRÅD...................................................................................................6

Figurförteckning
Figur 2.1. Lärcentrums organisation
Figur 3.1. Källor som beskriver området
Figur 5.1. Tids- och rumsmatrisen.
Figur 5.2. Tids- och rumsmatrisen, förklaring till ovanstående begrepp.
Figur 5.3. Organisationens påverkan
Figur 6.1. Lärcentrums önskade organisation



_______________________________________________________________
1

1. Inledning
Distansutbildningen vid lärcentrum har medfört att människor som varit
förhindrade att flytta eller helt enkelt inte ville flytta nu kan utbilda sig nästan på
samma villkor som campusstudenter vid en högskola.

Distansutbildning är ingen ny företeelse, utan möjligheten att utbilda sig på
distans har funnits sedan slutet av 1800-talet. Den största aktören från den tiden
och fram till mitten av 1900-talet var Hermods, som genom sina brevkurser
bidrog till att många människor kunde skaffa sig en akademisk utbildning. År
1978 startades UR (utbildningsradion) som ett dotterbolag till Sveriges radio och
UR bedrev sedan distansstudier med ljud och bild genom Sveriges radio och
Sveriges television. Sedan slutet av 90-talet har det blivit allt vanligare med
distansundervisning via Internet.(Nationalencyklopedin, 2003)

Distansutbildningsmyndigheten (Distum) etablerades 1999 och var verksamt
under knappt fyra års tid. År 2002 avvecklades Distum för att istället delas upp i
två nya myndigheter, Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och Nationellt
Centrum för flexibelt lärande. Distums uppgifter som rör folkbildningen
överfördes i samband med avvecklingen till myndigheten Nationellt Centrum för
flexibelt lärande. (U2001/4871/ST, 2001)

När lärcentrum (LC) blev en aktör inom utbildningsområdet för cirka 15 år sedan
innebar det att utbildning kunde erbjudas på distans till stor del på samma villkor
som traditionella universitet/högskolestudier. LC är en samlingsplats i kommunal
regi där studerande kan bedriva distansstudier på högskolenivå. Studenterna kan
diskutera tillsammans och göra gemensamma grupparbeten nästan på samma
villkor som campusstudenter. Högskoleutbildningarna är ofta samlokaliserade
med kommunal vuxenutbildning både som när- och distansutbildning på olika
nivåer och inom olika områden. Lärcentrumverksamheten har ständigt ökat och år
2001 fanns det totalt 225 lärcentrum. En del kommuner har alltså fler än ett
lärcentrum och en del kommuner kan inte erbjuda högskoleutbildningar
Högskoleutbildning på distans kunde ges i 134 kommuner. (Ljusberg, 2002) År
2001 studerade 11 500 studenter på högskolenivå vid LC, 2002 var den siffran
24 200 (Nätuniversitet, 2003). Detta visar på den expansiva utveckling som har
skett och fortfarande sker i LC verksamheten.

Nya lärcentra byggs i snabb takt upp runtom i landet, och LC har kommit att bli
ett hett debattämne. Det finns många åsikter om hur ett LC skall vara utformat och
vilken aktivitet som ett LC skall bedriva. Denna uppsats kommer att handla om
vilken roll ett LC skall ha för att på bästa sätt kunna möta studenternas behov. LC
har utvecklats till att bli en IT intensiv miljö därför kan det vara intressant att
närmare studera och förstå de processer som sker vid ett LC. Därför har vi valt att
göra en djupanalys av Arvika LC. Att vi valde Arvika LC beror på att vi som
studenter här har en viss förförståelse av hur lärcentrum i Arvika är organiserat.

Utbildningarna som ges vid ett lärcentrum styrs genom att en dialog förs med
utbildningsanordnarna, t ex högskolor och universitet, men också med det lokala
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näringslivet. Tack vare eller kanske på grund av detta blir utbudet vid ett
lärcentrum begränsat då utbildningarna måste vara av sådan karaktär som kan
komma att behövas på orten. (Ljusberg, 2002)

Enligt vad utbildningskoordinatorn vid Arvika LC uttrycker i ett häfte som
skrivits om Arvika Näringslivscentrums kompetens (2001), ska ett lärcentrum
erbjuda/göra följande: Bygga utbildningar eller köpa in utbildningar från rätt
utbildningsarrangör och sedan tillhandahålla de resurser som krävs för att slutföra
utbildningen. De ska också samarbeta med studenter och högskola samt utvärdera
utbildning och måluppfyllelse tillsammans med studenterna.

1.2 Bakgrund distansstudier och lärcentra
Historien om distansutbildningar har sin början i slutet av 1800-talet. Då handlade
det uteslutande om brevkurser (Bernhardsson, Hattinger och Östlund, 2002).
Hermods startade 1898 och blev både Sveriges första och största
korrespondensinstitut. Då de offentliga utbildningssystemen på framför allt
gymnasial och akademisk nivå länge var svåra att komma in på för stora
befolkningsgrupper, blev Hermods känt som ”Det stora folkläroverket”. Fram till
1960-talet var Hermods en framträdande, om inte helt dominerande, aktör inom
distansutbildningsområdet i Sverige. På 1960-talet kunde man t.ex. registrera mer
än 100 000 kursanmälningar. (DUKOM SOU 1998:57)

Eftersom flertalet av vuxenstuderande är bundna till sin bostadsort på grund av
arbete och/eller familj så har denna studentgrupp haft svårare att flytta till en
studieort. I många fall har de heller inte kunnat vara borta flera dagar i sträck. För
att ändå kunna studera sökte de sig tidigare till t.ex. korrespondensinstituten.
Många svenskar blev studenter och ingenjörer på Hermods och NKI, utbildningar
som gav en nästan total frihet i fråga om tid och plats för studier. Däremot var
man begränsad av postens leveranstider. (Hellsten och Roos, 2002) Vidare menar
Hellsten (2002) att IT-tekniken förändrade villkoren, man var inte längre beroende
av postgången.

IT ökade möjligheterna och flexibiliteten men Bååth (1996) tar upp ett annat
viktigt problem med att studera på distans. Det är ensamheten, han menar att det
finns vissa tendenser att blir fler ”drop-outs” dvs. större avhopp vid rena
självstudier. Ett distans alternativ till rena självstudier är att studera vid ett
lärcentrum. Här får man den fysiska kontakten och den sociala samvaron som
saknas vid rena självstudier, menar Svensson (2002). Dessutom finns
videokonferens eller telebild som det även kallas. Videokonferens är ett exempel
på en synkron kommunikation dvs. den sker i realtid. Denna form av
kommunikation skiljer sig från nätbaserade kurser i det avseende att du här ser din
lärare och kan kommunicera i realtid. Nätbaserade kurser sköts ofta genom någon
sorts plattform eller webbsida som respektive utbildare tillhandahåller. Här ska all
nödvändig information kunna hittas. Mixed mode betyder att det är en
kombination av nätbaserad och traditionell utbildning. (Campos, Lafferière och
Harasim, 2001)
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1.3 Syfte och problemformulering
Syftet var att kartlägga Arvika LC. Uppsatsen skulle genom ett IT-perspektiv
försöka ge en helhetsbild av vad Arvika LC är, hur det är organiserat och hur det
fungerar. Uppsatsen ska försöka ge svar på om distansstudenter vid Arvika LC
upplever LC som en plats som bidrar till en bra studiemiljö. För att få en
uppfattning om detta var vi tvungna att studera LC ur olika perspektiv. Vi ska
försöka ge studentens syn på hur de uppfattar lärcentrum, som en pedagogisk,
social och teknisk samlingsplats. Vi har också studerat ledningsperspektivet med
politikerambitioner samt det operativa perspektivet för att kunna ge en så
heltäckande bild som möjligt. Dessa synsätt försökte vi sedan att matcha mot
varandra för att se om Arvika LC nått sina ambitioner.

Uppsatsen grundar sig i ett intresse som successivt vuxit fram under våra snart tre
års intensiva distansstudier vid Arvika LC. En annan aspekt som vi tog hänsyn till
var att ingen djupare studie som koncentrerats till ett LC tidigare har gjorts.

De frågor som uppsatsen avser besvara:
Vilken roll har lärcentrum för studenten?

Med detta som huvudfråga fokuserades det på följande underfrågor:
Hur ser den totala bilden av Arvika Lärcentrum ut?
Vilka styrkor/svagheter (pedagogiska, tekniska och sociala) innebär det att studera
på Arvika Lärcentrum?

1.4 Avgränsning
Ingen jämförelse med andra lärcentrum har gjorts utan fokus har varit att göra en
noggrannare studie av Arvika Lärcentrum (Arvika LC). Den andra stora
avgränsningen var att inte heller beröra utbildningar på gymnasienivå, gymvux
eller ky – utbildningar, utan endast kurser och program på högskole-
/universitetsnivå. Det vill säga att studien koncentrerats till Arvika Lärcentrum
och studier på högskolenivå. Tanken har varit att skapa en så komplett och
heltäckande bild av just Arvika LC som möjligt.

2. Arvika Näringslivscentrum (ANC)

2.1 Historia Tobaken
Byggnaden där Arvika Näringslivscentrum är inrymt kallas i folkmun ”Tobaken”,
detta med tanke på att tobak tillverkades här sedan 1941. Fortfarande kallar i
princip alla arvikabor byggnaden för Tobaken. Tobak har för övrigt tillverkats i
Arvika sedan 1800-talet.

1997 övertar Arvika kommun den gamla tobaksfabriken i Arvika, sedan Swedish
Match efter 56 år av tobakstillverkning flyttat hela verksamheten till Malmö.
Den ekonomiska föreningen Arvika Näringslivscentrum bildas efter övertagandet.
Medlemmarna består av Arvika kommun, Företagarna (FR), Handelskammaren,
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IDC Arvika, LO Arvika/Eda och Westra Wermlands Sparbank. Med hjälp av den
nybildande organisationen och EU-medel började man nu en febril aktivitet i
huset genom ombyggnader och utbyggnader av 17 000 kvadratmeter gammal
fabrikslokal.

Arvika LC är alltså en del av ANC, huvudman i lärcentrum är Arvika Kommun. I
näringslivscentrumet finns förutom lärcentrum också andra kommunala
verksamheter som Arvika Bostadsbolag och datortek. Utbildningsverksamheten
vid LC består av två olika grenar, högskolestudier och uppdragsutbildningar.
Vidare finns även kommunala vuxenutbildningar, gymvux, samt kvalificerade
yrkesutbildningar (ky – utbildningar). De två senare delarna är fristående från LC.

Bland företagen i fastigheten kan nämnas posten, Högdata, Communicare, Tab,
och ABB. Dessutom finns faciliteter för att betjäna samtliga verksamheter, dessa
består av en reception och en lunchrestaurang, samt teknisk utrustning såsom ett
flertal avancerade kopiatorer. Vidare finns bredband draget till hela byggnaden.

EU projektet som skapades samma år som lärcentrum har enligt ANC: s
(www.aanc.se) hemsida följande uppgifter.

1. Skapa tillgång till kunskap och kompetens som är viktiga för att regionens
företag skall utvecklas.

2. Öka de lokala företagens medvetenhet och förändringsberedskap inför
framtidsfrågorna.

3. Förbättra förutsättningarna för nyföretagande och etablering av företag,
speciellt inom områden med hög utvecklingspotential.

4. Utveckla samarbetsformer och allianser för näringslivets utveckling.
5. Bygga ut infrastrukturen för kompetensutveckling, ny teknik (IT),

företagsutveckling och inte minst lokaler som är intressanta för
nyetablering.

2.2 Förteckning över lokaler
Här följer här en lokalitetsbeskrivning samt en översikt över den tekniska
utrustningen för att ge en bild av vad Arvika LC kan erbjuda i form av lokaler och
teknik, samt ge en förståelse för vad en student som väljer att studera från hemmet
inte har tillgång till. Nätbaserade studenter är givetvis välkomna att använda LC
resurser.

Lärcentret inrymmer 17 rum i varierande storlek. Tre av dessa är konferenslokaler
med 40-60 platser. Ytterligare tre salar rymmer 20-25 platser och fungerar som
konferenslokal/lärosal. Vidare har LC två datasalar. Resterande delar består av
åtta studierum/salar med plats för 2-14 personer. Arvika LC har dessutom i tre av
sina salar videokonferensutrustning, samt tillgång till en utställningslokal.
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2.3 Förteckning över teknisk utrustning
På lärcentrum finns sammanlagt tillgång till 40 studentdatorer. Två datasalar är
utrustade med 16 respektive tio datorer (nio+ en handledningsdator med
projektor). I båda salarna finns tillgång till laserskrivare, OH och whiteboard.
Dessutom är båda salarna utrustade med scanner och videokanon.

Vid LC finns även 14 datorer avsedda i första hand för studenter men även för
besökare, dessa datorer har också tillgång till laserskrivare och Internet. Dessutom
finns det tillgång till en bärbar dator. I bilaga 1 följer en teknisk specifikation över
den tillgängliga utrustningen. Motivet till att lägga med denna var först och främst
att ge en bild över vilka resurser som finns att tillgå. I stora drag räcker
ovanstående förteckning, men för att ge en total översikt om vilka resurser som
finns att tillgå och att göra en bedömning för exempelvis kommande utbildningar
bör man ha en fullständig teknisk specifikation. Det kommer senare i uppsatsen
att beröras hur den tekniska specifikationen ibland kan spela viss roll för
programvaror som kan köras respektive inte köras på en dator beroende på datorns
prestanda.

2.4 Lärcentrumorganisationen
För att ge en bild av hur organisationen på LC ser ut så följer här en kort
beskrivning av personalens ansvarsområden.

 
Figur 2.1. Lärcentrums organisation

Det finns en person med ansvar för hela Arvika Näringslivscentrum. Han har sitt
kontor inom byggnaden och han fungerar som en länk mellan LC och Arvika
kommun, vidare arbetar han även som näringslivssekreterare. I egenskap av detta
reser han runt och samlar erfarenhet samt marknadsför ANC i olika former av EU-
projekt på internationell och nationell nivå. Han har ansvar över de tre olika
delarna som verksamheten är uppdelad i. En del är byggnaden, själva fastigheten i
sig. Den andra delen är utbildningsdelen och den tredje delen är
näringslivsenheten. ”Mitt jobb är i princip att ha en överblick över det totala och
få det att fungera”, säger han.
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Fokus i rapporten ligger på utbildningsdelen och då enbart högskoleverksamheten.
Närmast ansvarig under chefen för ANC är den som ansvarar för
utbildningsdelen, chefen för Arvika LC. Han tillträdde denna tjänst efter att under
ett flertal år arbetat som högstadierektor i Arvika. Hans syssla består delvis i att
genom kontakt med kommunen, näringslivet i Arvika samt högskolor/universitet
hitta och ordna intressanta utbildningar och kurser till Arvika lärcentrum. Han
reser även runt på regional nivå och delar med sig av den erfarenhet och
kompetens som Arvika LC har byggt upp.

Ansvarig för LC har fyra anställda till sin hjälp. Två som har delat ansvar för
tekniken. Deras uppgift består i att bistå studenter genom att lösa eventuella
tekniska problem. Dessutom sköter de all löpande service på datorerna såsom
uppdateringar av program och installationer. De har ytterligare en uppgift i att
informera lärcentrums ansvariga samt ansvarig för ANC när det är dags att byta
eller uppdatera viss hårdvara (datorer, skrivare, scanner mm.). Lärcentrum är
bemannat från klockan 8.00 till 20.00 vissa dagar och tanken är att det alltid ska
finnas någon med teknisk kunskap tillhands. Det innebär att de två med tekniska
färdigheter kommer att få scheman som i största möjligaste mån anpassas så att en
av dem alltid finns tillgänglig.

Vidare finns ytterligare två administrativa tjänster vid LC. En har ansvar för
bokningar av salar och videokonferensutrustningar etc. men hjälper även till med
exempelvis videokonferensuppkopplingar. Den andra tjänsten är att ansvara för
konferenser, den delen ligger utanför högskoledelen. Samtliga dessa fyra sitter i
samma kontorslokal på plan tre i ANC. Deras chef, ansvarig på lärcentrum, sitter
på plan ett i samma fastighet.

3. Metod
När man ska skaffa grundläggande kunskaper om problem, saker som vad, när,
var, hur och i vilket sammanhang och göra en bestämning av vad som behöver
undersökas används explorativa studier (Wallén, 1996). Vi valde att göra
litteratursökningar för att finna källor och information om distansstudier, teorier
och historia. Källorna har varierat mellan böcker, uppsatser och Internetkällor.
Den största källan till ny information har varit djupintervjuer med en kvalitativ
ansats. Undersökningen har byggt på intervjuer med personal vid Arvika
lärcentrum, studenter vid LC och Arvikas kommunalråd. En kvalitativ
undersökningsmetod låg närmast till hands för att den undersökning som gjordes
riktade sig till ett specifikt lärcentrum där vi genomförde ett begränsat antal
intervjuer, 14 stycken. Då ansåg vi att en kvalitativ ansats lämpade sig bäst därför
att vi genom intervjuer kunde få ut mer vilket gav oss en bättre inblick än om vi
skulle ha genomfört en enkätundersökning (Kylén, 1994). Syftet med intervjuerna
var att göra en djupanalys för att skapa en förståelse för processerna som sker
mellan de olika inblandade personerna.
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Figur 3.1. Källor som beskriver området

Bilden ovan visar varifrån kunskapen för att belysa problemet kommer ifrån.

Som empiri till undersökningen stödjer vi oss också på fallstudien.
De flesta fallstudierna är enligt Merriam (1994) kvalitativa då de rör praktiska
problem utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär att forskare ofta väljer
fallstudien för att skaffa en djupgående insikt om en viss situation och hur
inblandade personer tolkar denna. Wallén (1996) menar att forskandet i en
fallstudie kan leda till att människor börjar fundera över hur verksamheten bedrivs
och detta kan leda till förändringar. Enligt Wallén (1996) vet man däremot inte
om det man studerat är vanligt förekommande och man kan därför inte dra några
generella slutsatser.

Ytterligare saker man måste ta ställning till enligt Merriam är om man har en
induktiv eller deduktiv ansats i sin uppsats. Hon menar att en induktiv forskning
börjar genom insamling av data som man sedan analyserar och drar slutsatser
utifrån. Vid en deduktiv forskning hoppas man på att finna information som
passar in på en redan antagen teori. I vårt fall utgår vi från en induktiv ansats.

Kort uttryckt kan man säga att kvalitativa fallstudier kan vara en helhetsinriktad
beskrivning och analys av en enda enhet. Fallstudier är partikularistiska,
deskriptiva, heuristiska och förlitar sig till induktiva ansatser när man har olika
sorters informationskällor. Nedan förklaras fritt ur Merriam vad uttrycken
partikularistiska, heuristiska och deskriptiva innebär:

Partikularistiska
� tydliggöra vad som ska göras och inte ska göras så läsaren förstår,
� beskriva en viss situation fast samtidigt belysa ett allmänt problem,
�  ha drag av författarens åsikter även om detta inte är en nödvändighet.

Heuristiska
� ge förklaring till varför ett problem uppkommit, ge bakgrund till samt berätta

vad som hände och varför,
� berätta orsaken till varför en förändring fungerar eller varför den misslyckats,
� diskutera och bedöma de alternativ man valt bort,
� utvärdera och sammanfatta.

Problem, frågeområde

IntervjuerLitteratur

Internet

Problem, frågeområde

IntervjuerLitteratur

Internet
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Deskriptiva
� visa på det faktum att inte flera faktorer spelar in,
� ha efterklokhetens fördelar men samtidigt vara relevant i nuet,
� visa hur personliga faktorer kan påverka ett visst problem,
� visa på hur tiden kan ha effekt på frågeställningen, ex. deadlines, ändrade

förutsättningar,
� kan bygga på material som citat och intervjuer,
� bygger på information från många olika källor,
� kan presentera informationen på många olika sätt utifrån olika synvinklar.

3.1 Genomförande av intervju

3.1.1 Förberedelser
Som utgångspunkt för en intervju är det lämpligt att komponera en eller flera
frågemallar (Kylén, 1994). Här måste man fundera på om alla ska ha samma
frågor eller om de ska se olika ut beroende på vem respondenten är. Vi kom fram
till att vi behövde fyra frågemallar, en för studenter, en för de anställda vid
lärcentrum, en till den tekniskt ansvariga och en till kommunalrådet.
Frågeställningarna tillkom genom att vi funderade på följande:

- Vad behöver vi veta?
- Hur ska vi formulera frågorna?
- Vem ska vi fråga?

När frågorna så konstruerats, sorterades de, omformulerades, kompletterades och
några frågor som inte var helt väsentliga och överflödiga ströks. När sedan
frågeställningarna ansågs tillfredsställande för en intervju kontaktades de utvalda
respondenterna och tider för intervjun bokades.

En fråga vi blev tvungna att ta ställning till innan vi redovisade intervjuerna var
om respondenternas namn skulle presenteras eller inte. Med respekt för de
intervjuade så har inte namnen redovisats i rapporten. En rapport av det här slaget
kan och kommer att användas i olika situationer och enskilda åsikter kan därför
innebära mer skada än nytta. Vi ansåg att huvudsaken var att varje enskild persons
röst blev hörd och inte vilket namn personen bar.

Uppsatser brukar ofta spegla författarens/författarnas åsikter på ett eller annat vis.
Det vill säga att det är svårt att under tiden man arbetar med uppsatsen helt
behålla objektiviteten. I vårt fall har vi redan från start haft vissa insikter och
synpunkter då vi själva är distansstudenter och befinner oss i slutfasen av vår
systemvetenskapliga utbildning. Detta har säkerligen inverkat på uppsatsen men
vi hoppas och tror att det inneburit att uppsatsen blivit bättre och mer rättvisande.
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3.1.2 Urvalet
Vi valde att intervjua den ansvariga för Arvika Lärcentrum då denna antas ha en
helhetsbild och kunskap om lärcentrum. Dessutom valde vi en anställd som
ansvarar för bokningar mm., med andra ord en person med administrativa
uppgifter. Den sista intervjun på lärcentrum gjordes med den tekniska ansvariga,
just för att få en teknisk bakgrund och insikt i hur den tekniska delen fungerar.

Fokus i rapporten har som tidigare nämnts koncentrerats enbart på
högskolestudier. Dessutom förelåg det ett önskemål från vår uppdragsgivare om
att i första hand fokusera på studenter vid HTU. Det fanns två möjliga
respondenter som var och är studenter vid HTU och som läser heltid på det
systemvetenskapliga programmet. Vidare fanns det möjliga respondenter som
läste kurser vid HTU. Fyra stycken studenter som läste kurs, omvårdnad, 21-40
poäng på halvfart vid HTU valdes ut. Nu fanns det fyra som läste kurs och två
som läste systemvetenskap på heltid. Dessutom har intervju genomförts med tre
studenter som läser lärarprogrammet med NO inriktning på heltid vid Karlstads
universitet (KaU). Ålder och kön kunde det inte tas hänsyn till i fallet då det
endast fanns två studenter men man kan nämna att en var kvinna och en var man.
Bland lärarstudenterna var det två kvinnor och en man, och bland kursstudenterna
på omvårdnadsprogrammet var samtliga kvinnor. Ålder eller andra urval togs det
ingen hänsyn till. Totalt blev antalet studenter nio stycken, två män och sju
kvinnor. Sex studenter läser vid HTU och tre stycken vid KaU.

Sedan intervjuades Arvikas kommunalråd för att få en överblick om hur
kommunen ställer sig till verksamheten på lärcentrum. Han sitter med i
kommunfullmäktige och kommer att vara med och besluta om den eventuella
kommunala finansieringen av LC framöver. Han är även ordförande i Arvika
Näringslivscentrum och var med om att skapa Arvika LC.

Vi genomförde även en intervju med chefen för Arvika Näringslivscentrum,
eftersom han dels fungerar som en länk mellan kommunen och lärcentrum, samt
att han i högsta grad är involverad i frågor rörande EU-medel till lärcentrum, då
han skrivit ansökan om EU-medel.

Totalt intervjuades således 14 personer varav nio var studenter. Bland studenterna
var fördelningen sju kvinnor och två män.

3.1.3 Tillvägagångssättet
Alla respondenter intervjuades personligen av oss båda två. Vid samtliga tillfällen
användes bandspelare för att inte missa eller glömma något. Studenterna
intervjuades gruppvis eftersom det tidsmässigt inte var möjligt ur deras hänseende
med enskilda intervjuer. Övriga intervjuades enskilt. Detta är en avvägning man
måste göra. Använder man gruppintervjuer kan man intervjua fler personer men
samtidigt kanske man inte får riktigt ärliga svar, en positiv sak är att fler
synvinklar kan ventileras om man har fler respondenter (Kylén, 1994). Det
främsta skälet var ändå att få fler studenters bild på LC då frågorna till studenterna
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var desamma till skillnad från LC personalen, då intervjun vinklats lite beroende
på vilken befattning respondenten hade.

Innan intervjun startade presenterade vi oss inledningsvis för de som sedan
tidigare inte visste vilka vi var. Sedan fortsatte vi med att berätta om syftet med
intervjun. Redan vid bokningen av intervjun frågade vi om bandspelare fick
användas samt att intervjun beräknades ta cirka 40 minuter.

Eftersom vi båda var väl inlästa på frågor och bakgrund hade ingen av oss något
huvudansvar utan hela intervjun var relativt fri både från vår sida liksom
respondenternas sida.

För att kunna bearbeta och analysera intervjuerna närmare dokumenterades
samtliga intervjuer för att kunna få ut dem även i pappersform.

4. Viktiga begrepp inom distansstudier
Det finns några begrepp som man konfronteras med och bör känna till som
distansstudent. Dessa redovisas närmare nedan.

Lärcentrum
Man kan definiera lärcentrum på en rad olika sätt, ett sätt kan man läsa i
broschyren Viljeriktning för lärcentra i Värmland (2003), här står det följande: Ett
lärcentrum är en arena för flexibelt lärande för vuxna kommuninvånare oavsett
utbildningsnivå. Detta gäller givetvis om det finns alla sorters studier där komvux,
högskola, folkbildning och uppdragsutbildning ingår.

NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra) är en samverkansorganisation för att
göra högskoleutbildning tillgänglig utanför högskoleorterna. Organisationen har
idag 127 medlemskommuner i Sverige och Finland. Alla lärcentra inom NITUS är
verksamma inom flexibelt lärande. Medlemskapet i organisationen förutsätter
kommunalt huvudmannaskap och att det lokala lärcentrumet uppfyller en basnivå
avseende kvalitet, service och teknik. Vad krävs då för att kunna kalla sig
lärcentrum?  Enligt NITUS gäller följande definition:

� Ändamålsenliga lokaler
På lärcentrum skall finnas läs och grupprum samt lärosal. Det skall finnas
studiesociala ytor med gemensamhetsutrymmen och pentry.

� Välutrustade datorer i lokalt nätverk
Det skall finnas datasal utrustad med datorer, skrivare, ordbehandlings-,
kalkyl-, databas och presentationsprogram, fast eller uppringd förbindelse med
Internet.

� Telebildutrustning
Studion bör vara anpassad till minst 5-10 personer och utrustad med telefon
och fax. Telebildutrustningen skall ha kodek H.320 och överföringshastighet
128-384 kbit/s över ISDN.
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� Övrig teknisk utrustning
Exempelvis fax, kopiator, TV/video.

� Personella resurser
Det skall finnas administrativ, teknisk och stödjande personal att tillgå.

� Administrativ studentservice
Lärcentrum skall tillhandahålla administrativ studerandeservice såsom
registrering av kursdeltagare, kopiering och distribution av övningsmaterial,
vara behjälplig vid kursutvärdering och övrig uppgifter för genomförande av
kurs.

� Utvärderings rutiner
Lärcentrum skall ha rutiner för och regelbundet genomföra utvärderingar av
olika delar av verksamheten vid det egna studiecentret.

� Tillgänglighet till lokalerna
Studenterna bör ha god tillgång till utrustning och lokaler utanför schemalagd
arbetstid, dvs. på tider som passar dem.

� E-postadresser
De studerande skall erhålla egna e-postadresser.

� Tillgång till bibliotek
I anslutning till lärcentret skall det finnas referens- och
bredvidläsningslitteratur, tillgång till elektroniska informationskällor och
andra bibliotekstjänster såsom möjlighet till fjärrlån.

� Tentamensmöjlighet
Lärcentrum skall tillhandahålla skrivvakt vid skriftlig tentamina, sända
skrivningar till högskolan och i övrigt känna till vilka krav som gäller för
tentamen.

Tanken med ett lärcentrum är att fungera som en hjälpande hand. Lärcentrum är
en samlingsplats för studenter som läser på distans, här får de den sociala
kontakten som är så viktig. För som exempelvis Bååth (1996) bland andra skriver
är risken att det blir en ”drop-out” stor vid rena självstudier. Då kan lärcentrum
fungera som en peppande miljö där man får vädra sina åsikter och problem med
sina studiekamrater.

Arvika lärcentrum ägs och drivs av kommunen. Kommunen kan givetvis välja att
organisera sin lärcentrumverksamhet på en rad olika sätt. En del kommuner väljer
att samla många olika utbildningar under samma tak exempelvis komvux och
högskoleutbildning på distans. Andra kommuner väljer att ha separata
högskolestudier och komvux studier. Vad som är rätt eller fel i denna fråga finns
det idag inget svar på.
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Telebild, videokonferens
Berglund och Fernold (1998) menar att man uppnår dynamik i undervisningen
och handledningen genom att använda videokonferens. De menar att man uppnår
detta genom att flera parter kan interagera och vara aktiva samtidigt. Bååth (1996)
påpekar att det också innebär en nackdel för exempelvis yrkesarbetande och
personer med många andra engagemang därför att man måste bege sig till en
videokonferensstudio. Dessutom måste man passa de tider på vilken föreläsningen
är förlagd. Bååth menar att för att videokonferens ska vara ett alternativ måste det
ge ett mervärde, sådant som deltagarna inte skulle kunna få på annat sätt, t.ex.
demonstrationer och kunskapsfördjupning i seminarieform.

Dator med Internet
Här finns det ett flertal saker man måste tänka på innan utbildningen startar, vare
sig det är i hemmet eller på lärcentrum. Först och främst måste man undersöka om
den tekniska utrustningen är modern och duglig. Det behövs oftast inga större
resurser utan har man utrustning liknande den rådande standarden i detaljhandeln
brukar det fungera alldeles utmärkt. Vidare behöver man en Internetuppkoppling
då mycket av kursmaterialet finns på Internet, dessutom sköts exempelvis
kursadministration, konferenser (chatt eller debattforum) och vissa examinationer
ofta via Internet. (Berglund och Fernold, 1998)

För att allt ska fungera väl behöver man dessutom en webbläsare med ett
minimikrav på versionsnumret, detta för att man ska kunna tillgodogöra sig bilder
och tabeller mm. Ibland behöver man också speciella programvaror för att kunna
utnyttja kurswebben. Kursen i sig kan också ibland bygga på att man har vissa
programvaror installerade, såsom en programmeringskurs till exempel. Studerar
man vid ett lärcentrum ska man inte behöva tänka på de här sakerna. Läser man i
hemmet däremot så är det viktigt att man i god tid innan kursstart får information
om vilka minimikrav som finns. Då ska man hinna åtgärda alla eventuella brister
man har så inte den första tiden på kursen går åt till installationer och support.
(Berglund och Fernold, 1998)

Webbplattform
När man har ovanstående, det vill säga dator med Internetuppkoppling behöver
man ett ställe där man kan hämta och kanske eventuellt lämna in all information
och alla uppgifter. Idag har nästan alla distansutbildningar en egen kurswebb.
Berglund och Fernold (1998) påpekar en rätt självklar sak och det är att
kurswebben ska vara åtkomlig dygnet runt utan avbrott. De menar att det bästa är
att placera denna på en webbserver där det finns beredskap dygnet runt även om
det teoretiskt räcker med en vanlig persondator som är fast uppkopplad.

Berglund och Fernold (1998) pekar också på möjligheten att använda sig av ett
specialutvecklat webbverktyg för just distansstudier, exempel som nämns är bland
annat TopClass från WBT System, Luvit som utvecklats vid Lunds universitet och
PingPong från Partitur i Stockholm. De pekar också på att man kan utveckla egna
lösningar. Detta blir ett dyrt alternativ men i takt med att man använder webben
kurs efter kurs sjunker priset. Flera högskolor och universitet har sådana egna
lösningar, ett exempel är DisCo vid HTU (Högskolan i Trollhättan Uddevalla).
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Motivation och disciplin
Snabb återkoppling är något som Bååth (1996) menar kan ha betydelse för
fortsatta studier. Det är starkt nedbrytande att inte kunna gå vidare utan bara vänta
på svar. Kan man inte få svar omgående måste man få det så snabbt som möjligt.
Han hänvisar till ett experiment som gjorts av Torstein Rekkedal (Rekkedal,
1991). Det gick ut på att deltagarna i en distanskurs i matematik delades upp i två
grupper. Den ena gruppen fick sina svar via post på traditionellt vis, den andra
gruppen fick svar via en tvåvägskommunikation flera dagar snabbare. Resultatet
blev att 90 procent av dem som fick svar tidigt fullföljde utbildningen medan
endast 60 procent av dem som fick svaret via post fullföljde. Bååth (1996)
tillägger att detta bör läggas upp på ett smidigt sätt och att lärarna måste vara
beredda på att utföra arbetet så snabbt som möjligt.

5. Teori
De frågor vi studerat berör många olika faktorer såsom tekniska, pedagogiska,
organisatoriska och sociala faktorer. Några olika angreppssätt som man kan bygga
vissa delar av uppsatsen på är CSCL (Computer Supported Collaborative
Learning) och CSCW (Computer Supported Collaborative Work). Dessa
forskningsområden är de två som passar bäst in med tanke på att det här är en
uppsats inom informatikområdet varför de här två områdena tagits upp och
beskrivits kort.

5.1 CSCL och CSCW
Utifrån perspektivet på lärandet som en social process bör synen på interaktiva
medier för lärande ses som ett stöd för en kollaborativ dialog om ett ämne, snarare
än ett kognitivt leveranssystem eller ett verktyg för informationsspridning. Ett
försök i denna riktning är CSCL.
(Marton och Säljö, 1976).

På svenska betyder CSCL något i stil med datorstött kollaborativt lärande. Ska
man förklara collaborative learning eller kollaborativt lärande kan man säga att
det är definierat som en grupp eller grupper som arbetar tillsammans för att lösa
ett gemensamt problem. (Hsiao, 1996)

Hsiao (1996) påpekar att forskning inom CSCL området inte bara rör sig om de
olika tekniker som finns utan också om de sociala, de psykologiska och de
organisatoriska effekterna som finns. Även inlärningen påverkas av dessa.
Crawley (1998) pekar på vikten att använda forskningen inom CSCW också inom
CSCL men att man måste vara noggrann så att man inte blandar ihop de två.
CSCL är ett eget område och inte ett delområde inom CSCW

För att reda ut vad CSCW är kommer här en kort beskrivning. CSCW står för
computer supported collaborative work. Denna forskningsinriktning syftar till att
stödja samarbete. Termen CSCW myntades av Greif och Cashman 1984
(Ljungberg, 1999). CSCW kan enligt Bannon och Schmidt (1989) ses som en
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paraplyterm som i stort sett täcker in allting som har att göra med datorstöd, och
där mer än en person är involverad. Begreppet delas många gånger in i två delar
CS och CW. Den andra delen CW kan enligt Bannon och Schmidt definieras som
”…multiple persons working together to produce a product or service” (Bannon
och Schmidt, 1989 s 4). CS syftar således till att ge CW datorstöd.

CSCW och CSCL använder sig av olika grupprogram, dessa är uppdelade enligt
tids och rumsmatrisen. Nedan visas en översikt om hur matrisen är uppbyggd och
vad de olika delarna innebär.

Samma plats, samma tid (synkront centraliserad)

Här hittar man enligt Lundberg och Stöckel (1997) grupprogram som stödjer
möten ansikte mot ansikte. Ett vanligt verktyg här är overheadprojektor. Mer
avancerade verktyg menar man vidare kan vara så kallade mötesrum, där samtliga
deltagare har varsin dator. Deltagarna kan samarbeta på ett flertal olika sätt, bland
annat genom att de arbetar tillsammans på en stor huvudskärm eller att samma
information visas på flera olika skärmar.

Samma tid, olika plats (synkront distribuerad)

Grupprogram för synkron kommunikation mellan människor som befinner sig på
olika platser, exempel på detta är enligt Lundberg och Stöckel radio, tv och inte
minst telekommunikation. Vidare menar de att det är vanligt med stöd för
konferenser med ljud samt text eller bild. En annan sak som också förekommer
ibland är delade arbetsytor där ett dokument kan bearbetas samtidigt av flera
personer.

Olika tid, samma plats (asynkron centraliserad)

Ibland kan det krävas att man kan föra över information mellan olika grupper som
till exempel går på olika arbetsskift om någon blir sjuk. Genom att underhålla ett
”gruppminne” där informationen sparats om vad som skett, så kan övergången
mellan grupperna ske relativt ”smärtfritt”, detta påstår Lundberg och Stöckel.
De menar att andra arbetsområden kan vara gruppkalendrar, schemaläggning och
”att göra listor” vilket är till stor hjälp när grupper skall koordinera sitt arbete.

Olika tid, olika plats (asynkron decentraliserad)

Kommunikation mellan människor på olika platser vid olika tider med hjälp av
datorer sker oftast med e-post enligt Lundberg och Stöckel.
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 Figur 5.1. Tids- och rumsmatrisen. (Lundberg, Stöckel, 1997)
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Figur 5.2. Tids- och rumsmatrisen, förklaring till ovanstående begrepp.

5.2 Övriga teorier
Organisatoriska

Förutom ovanstående forskningsområden inom informatik har vi funnit fler
teorier som är intressanta. Med tanke på den utveckling som varit inom
distansutbildningen de senaste åren och den i dagsläget oklara finansieringen är
organisatoriska funderingar ett viktigt inslag.

”Om man betraktar organisationen som dess människor blir organiserandet en
process, en dynamisk interaktion mellan människor och dess omvärld. Ordet
organisation kommer från grekiskan och betyder verktyg” (Ahrenfelt, 2001, s. 61)

Samma Olika
Samma Mötes stöd etc. Skift arbetes

stöd etc.
Olika Video konferens
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Figur 5.3. Organisationens påverkan (Ahrenfelt, 2001, s. 67)

Figuren beskriver enligt Ahrenfelt (2001) hur organisationen påverkas av olika
faktorer. Organisationen påverkas ständigt och kontinuerligt genom t.ex. egna
värderingar, politiska beslut och teknikutveckling. Kontexten består av t.ex.
situationer, händelser, idéer och den information som är relaterad till
organisationen.

Ahrenfelt (2001) beskriver också förändringar av första och andra ordningen. En
förändring av första ordningen är en förändring inom systemet, det är en övergång
från ett inre tillstånd till ett annat. Man behåller samma tankesätt och men
använder samma metoder som tidigare för att finna lösningar. Förnyelse är ett ord
som är ofta används inom denna förändring, man förnyar något som redan finns.
En förändring av andra ordningen däremot innebär att man förändrar hela
systemet. Vid en förändring av andra ordningen byter man ut tankemönster och
agerande, verkligheten ser efter förändringen helt annorlunda ut. Detta medför
ibland att tidigare problem fått lösningar eller inte längre innebär ett problem. Det
ger också ett nytt beslutsunderlag eftersom det nu finns en helt annan verklighet.

Kommunikativa

Hara och Kling (1999) menar att det krävs mer forskning runt distansstudier och
då ur ett studentperspektiv, för att studenten bättre ska kunna tillgodogöra sig en
utbildning på distans. Hara och Klings (1999) rapport avhandlar vikten av
kommunikation under en distansutbildning. Det finns tre huvudanledningar till
varför kommunikationen på en distansutbildning ibland är dålig, dessa är tekniska
problem, ingen eller för dålig feedback och dåliga instruktioner och dåligt
kursmateriel. Detta leder till en stor frustration hos studenterna som kan känna sig
övergivna och bortglömda. (Hara och Kling, 1999)

Svensson (2002) anser att LC ska serva med den tekniska delen och den
administrativa kontakten med högskolan. Vidare påpekar Svensson (2002) att den
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sociala kontakten med andra studenter har stor betydelse. Dels för att studenterna
kan dela med sig av sina erfarenheter, och dels för att gruppen kan fungera som en
motivator för att studenterna ska orka genomföra sina studier.

6. Resultat/Analys
För att göra det lättare för oss att analysera resultatet och för läsaren att följa
resultatanalysen så har vi valt att kategorisera enligt följande kategorier:
Lärcentrums vision, pedagogik, kommunikation, support, teknik, lärcentrums
betydelse för Arvika, finansiering samt en resultatsammanfattning i kategorin
lärcentrums roll. Kategorierna återspeglar de områden vi ville studera för att
kunna ge en helhetsbild av Arvika LC. Citaten är hämtade ur de intervjuer vi
genomfört med studenterna, LC-personalen och kommunalrådet.

6.1 Lärcentrums vision
Med vision menas här en övergripande och gemensam och övergripande
målsättning med lärcentrum. Det kan vara stora eller små saker, vissa visioner
ligger långt fram i tiden och andra är mer närstående.

På frågan hur visionen med Arvika LC ser ut gav kommunalrådet i Arvika
målande bild av visionen. Så här svarade han:

”Min idé kring detta är mindre orter bygger satteliter till Arvika LC. Låt oss se
det som ett blodomlopp där Arvikas LC blir en motor i det hela. Vi är beredda att
satsa pengar för att bli den här motorn. Fast det behövs en stor motor, och den
största motorn är universitetet i Karlstad, sedan behöver det finnas ett par - tre
hjälpstationer. Jag kan tänka mig Sunne som sköter norra delen av Värmland,
Kristinehamn den östra delen och Arvika den västra. Det skulle skapa en stark
struktur i Värmland.”

Den ansvariga för ANC var mer inriktad på själva driften av LC. Så här svarade
han:

”Visionen nu är att vi ska kunna fasa in oss i driftsfasen och att den ska vara
värdefull i samhället så vi kan fortsätta bedriva utbildningar.”

Den administrativa respondenten gav följande svar:

”Vi vill ha fler och fler olika kurser som kommer hit så att utrustningen blir
använd. Men höjd utbildningsnivå i kommunen kommer väl i första hand.”

En vision av det mer interna slaget är att man vill locka fler studenter som läser
nätbaserade utbildningar till LC.

Den ansvariga vid LC uttalade sig så här:
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”Det skulle vara kul om vi fick igång studiegrupper för nätbaserade studenter och
detta jobbar vi med att få till i år. Vi skickar ut brev där vi bjuder in dem och
förklarar att de har samma möjligheter och service som programstuderande. Det
tror jag skulle utveckla studenterna och de nätbaserade kurserna.”

Den administrativa respondenten hade också en åsikt om detta:

”Vi försöker gå ut med brev till dem som är nya och tala om att de är välkomna
hit och titta på de lokaler och den utrusning vi har. Så att de kan sitta här och
jobba om de behöver. Men en del vill ju studera hemifrån också.”

När frågan om vad som kan förbättras på lärcentrum ställs till studenterna. Svarar
nästan samtliga lite svävande först att det mesta är bra. Efter en stunds betänketid
kom det dock fram en del önskemål. En lärarstudent uttrycker en önskan om en
plats där man kan göra enklare laborationer. I lärarnas utbildning ingår en del
enklare laborationer där de behöver vatten och värme, t.ex. en värmeplatta. Såhär
säger den manliga lärarstudenten: ”Det hade varit otroligt lyxigt om det fanns
bättre möjlighet att göra det här, tillsammans i studiegruppen.”

Även den ansvariga för LC har en åsikt angående denna fråga:

”Vi skulle ha behov av en lokal ämnesresurs. En person som kunde genomföra
laborationer på hemmaplan med studenterna och vara ett pedagogiskt stöd.”

En systemvetare önskar sig fler grupprum med ett par eller tre datorer i varje rum
samt ett bord och stolar så det finns möjlighet att sitta ner och diskutera. Vidare
pekar systemvetaren även på att det finns stora salar med och utan datorer.
Dessutom finns de allra minsta rummen, ”cellerna”, med en dator i varje. Men
mellanstorleken på rum med cirka två datorer i varje är ofta uppbokade.
Så här uttryckte hon sig:

”Det behöver inte vara så stort men större än cellerna med en dator i varje rum.
Bara man får plats med 2 datorer och ett bord.”

Någon övergripande vision har inte vi funnit, men det finns små önskemål och
stora drömmar.

6.2 Pedagogik och sociala kontakter
I princip verkar samtliga respondenter tycka att LC är ett bättre sätt att studera på
än att studera hemma. Samtidigt finns det en bekvämlighet hos somliga, LC är
närmare än närmsta campus, men lättast är att stanna hemma. En del av
respondenterna medger att de inte skulle använda LC om deras kurskamrater
valde att studera hemma, om de inte behövde använda vissa specifika
programvaror eller videokonferens. Samtliga student respondenter uppger också
att den sociala kontakten har betydelse.

6.2.1 Fördelar med att utnyttja LC
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LC ansvarig uttalar sig om pedagogiken och sociala kontakter:

”Det här med distansföreläsningar och sammanhållna grupper som arbetar
tillsammans är enligt mig en mycket bättre pedagogik än enbart nätbaserade
kurser där studenten är isolerad med sin dator. Jag tror inte det blir den sortens
samtal och motsättningar som är kreativa och öppnar diskussioner och utvecklar
kunskap vid nätbaserade kurser. De skulle kunna diskutera saker teknisk, det finns
exempelvis dem som inte är så duktiga på datorer som då skulle kunna få hjälp.”

När LC ansvarig fick frågan varför man ska läsa på LC istället för i hemmet, blev
svaret följande:

”För pedagogiken. Tekniken ska fungera och överträffa det du har hemma men
det viktigaste är pedagogiken. Lära gör man enligt mig i grupp, det gör man när
man ifrågasätts och det gör man inte hemma vid datorn. Videokonferens och
utbildning vid lärcentrum är mer än bara streamad video, det är kroppsspråk och
det är pilsner på fredag. Det ger mer än att sitta hemma vid datorn, det är jag
säker på.”

Den ansvarige för ANC hade följande svar på samma fråga:

”Jag tror att studenten har en nytta av att studera i grupp. Man har draghjälp och
stöttning av varandra, sitta ensam hemma på kammaren tror jag är mycket
svårare. För små grupper tror jag inte heller är bra men var brytpunkten går kan
jag inte svara på.”

En av systemvetarna uttrycker sig så här angående pedagogiken:
”En stor anledning att utnyttja LC är att man får den sociala kontakten.”
En fråga som går hand i hand med sociala kontakten är pedagogiken dvs. sättet att
lära på genom att arbeta i grupp. Här verkar åsikterna vara relativt samstämmiga
bland respondenterna, de menar att det är bättre att lära i grupp än att lära ensam.

Videokonferens utrustningen är något som lockar och något som studenterna ser
som positivt. Just videokonferens är något som omvårdnadsstudenterna värderar
högt. Deras skäl till att använda LC beror i första hand på videokonferens men de
använder också LC som en samlingspunkt. Dessa tre citat kommer från
omvårdnadsstudenterna.

”Vi är här för att prata ihop oss och diskutera.”

”Vi har gruppuppgifter nu och om de skulle vara enskilda skulle de inte ge lika
mycket.”

”Man får ett helt annat perspektiv när man hör fyra åsikter mot när man sitter
själv.”

En systemvetare säger såhär på frågan om den sociala kontakten har stor
betydelse.
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”Det är därför man går till LC, man behöver prata med andra människor,
exempelvis om man kör fast på en uppgift kan man diskutera den med sina
kamrater. Man kan ventilera med andra människor.”

En lärare svarar nedan på frågan om det skulle vara möjligt att läsa deras
utbildning helt nätbaserad.

”Då skulle det utan tvekan bli sämre kvalitet. Det är så mycket som man måste
diskutera. Läsa pedagogik via nätet går inte.”

Nästan samtliga studenter verkar vara överens om att LC är en bättre studiemiljö
än i hemmet. Här följer några citat:

”Just att man kan sitta i lugn och ro är bra.”

”Det är en bättre miljö, det finns inte så mycket annat att göra här som att vattna
blommorna och diska och sånt. I hemmet är det så mycket annat som stör, därför
är det bra att sitta här och arbeta. ”

”Jag tycker det är skönt och avkopplande att slippa sitta hemma och läsa.”

Gemensamt för samtliga respondenter, studenter såväl som personal och
ansvariga, är att de tror att upplägget av kursen påverkar hur LC utnyttjas.

6.2.2 Anledningar till att inte utnyttja LC
Det finns också några åsikter som talar emot att använda LC. Här svarar en
systemvetare på frågan om de skulle utnyttja LC även om inte studiekamraterna
valde att göra det.

”Jag hade såklart gått hit om jag inte haft de dataprogram som vi behöver hemma
annars är jag nog för bekväm och hade stannat hemma, om det inte varit
gruppuppgifter då. Så svaret på frågan är väl nej.”

En lärarstudent på samma fråga:

”Nej, jag bor för långt bort.”

En omvårdnadsstudent menar att det inte spelar någon större roll så länge hem
miljön är bra.

”Det är om det är rörigt hemma, annars sitter jag lika gärna hemma.”

Bekvämligheten och avstånden verkar vara det som avgör om LC utnyttjas eller
inte, för även studenterna som står bakom citaten ovan tycker att LC är en bra
miljö.
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6.3 Kommunikation
Vi inriktar oss på kommunikationen mellan LC personal – student, LC – högskola
samt högskola – student och vice versa. Vår avsikt är inte att beskriva
kommunikationen som sker mellan student – student.

Respondenten från den administrativa delen tror att högskolan ibland saknar
förståelse för hur LC arbetar. Det uttrycks genom följande citat: ”De vet väl ofta
inte hur vi på LC jobbar, vi är för sig och de är för sig.”

Här finns det några synpunkter och det tycks också vara här som en del av
problemen verkar ha uppstått. Den tekniskt ansvariga menar att det inte alls är bra.
Vi har väldigt dålig kommunikation med högskolorna menar han. ”Vi får alltid
reda på allt i sista sekunden, alldeles för sent.”

Respondenten från den administrativa personalen tycker att det har blivit bättre
men uttrycker följande:

”Det är väl det att det kommer så snabbt på för studenten att nästa vecka behöver
vi det programmet. Och det kan vara ett program som vi inte har som vi måste
skaffa och lägga in. En bättre kommunikation med högskolan i den här frågan
vore önskvärd.”

Förslaget enligt administrativa respondenten innebär bland annat att
informationen som behövs inför en termin läggs ut på en nätsida eller att
informationen skickas till LC. Respondenten menar att de behöver få reda på
saker som namnlistor, antal sökande så att man vet vilken sal som är passande
samt vilka programvaror som behövs för kurserna.

Samtliga studenter anser att kommunikationen fungerar bra med LC personalen.
Personalen är lyhörd och hjälper studenterna vid behov, både med teknisk och
administrativ support.

Kommunikationen mellan högskola och student verkar tidvis fungerat dåligt.
Ett exempel är omvårdnadsstudenterna som inte är tillfreds med hur deras
kommunikation med högskolan fungerat. Frågan i det här fallet löd: Tycker ni att
kommunikationen fungerar bra mellan student och universitet?

”Nej jag tycker inte det fungerar bra. De är för anonyma, de hör inte av sig och
svarar inte på mejl.”

”Jag tror det går fortare att skicka vanlig post. Det tar en vecka att få svar på
mejlen.”

6.4 Support
Samtliga studenter tycker att det är lättvindigt att använda de tekniska resurser
som finns samt att hjälpen är god.
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”De ställer upp och hjälper till att fixa saker som man behöver på kurserna”,
säger en av systemvetarna. På frågan hur den tekniska assistansen fungerar svarar
en lärarstudent, ”mycket bra”.

En av systemvetarna pekar på att det ibland är svårt att nyttja de specifika
program som kan behövas för vissa kurser. ”Just specifika program är det ingen
som kan här, men det har de inte kompetens för.”

På frågan om studenterna har fått en presentation av den tekniska utrustningen
svarar de flesta studenter att de har en vag bild av att de har fått en presentation
vid sina respektive programs uppstart.

 En lärarstudent utrycker saken på det här viset:

”Ibland önskar man att det varit lite grundligare. Men det är så olika, personer
behöver olika, de försöker väl att hålla en viss nivå, några tycker det är magert
och andra tycker det är överflödigt.”

En systemvetare svarar på samma fråga:

”Genomgång borde vi kanske ha fått men när man är ny kanske man inte kan ta
till sig den informationen. Det är möjligt att vi fick det men jag har inget minne av
det. Det är snarare när man har gått ett tag som man kan få en sådan genomgång,
annars ställer de ju upp när man frågar.”

En omvårdnadsstudent pekar på ett problem som de hade vid uppstarten av sin
utbildning.

”Första dagen fick vi ingen hjälp med datorerna. Vi hade varit utlovade hjälp
men dataansvarig var inte på plats då. Informationen kom efter att vi börjat.”

Detta är ett problem som i och för sig förhoppningsvis bara uppstår just i
uppstarten men det kan vara nog så frustrerande då.

Just detta problem är något som den ansvariga på LC tar upp i sina önskemål om
förbättringar. Han menar att rutinerna och policyn kan förbättras, följande är ett
förslag:
”Ett ”studentkit” där det står vad som gäller så man kommer förbi
inkörningsproblem.”

6.5 Teknik
När frågan om hur tekniken fungerat aktualiserades blev svaren lite divergerande.
Givetvis har alla respondenter olika förhållningssätt till tekniken. En del har
kunskap om tekniken, andra inte. Såhär uttryckte sig en lärarstuderande när vi
ställde frågan om det behövs mer datorvana vid distansstudier än vid
campusstudier. ”Man får det om inte annat.”  Svaret visar att om man inte har
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datorerfarenhet tvingas man att skaffa sig det. Det är som distansstudent
oundvikligt att använda tekniken.

Frågan om studenterna utnyttjar de tekniska resurserna på LC i den utsträckning
det kalkylerats med fick följande svar från den ansvariga på LC.

”Jag tror att det finns mer att ta av för en ökad användning av utrustningen. Man
märker att mycket arbete sker i hemmen, det är ju en del av distanspedagogiken
men jag skulle vilja se mer ”drag” på lärcentrum.”

På samma fråga svarar den tekniskt ansvariga såhär:

”Nja, det får jag väl säga att de gör. De fordrar oftast mer än vad vi har men vi
försöker hjälpa till så gott vi kan. Vissa programvaror till datorerna skulle kunna
vara bättre.”

Respondenten från den administrativa personalen svarade på följande sätt:

”Ganska bra, det har blivit mycket bättre.”

Lärarstudenterna utnyttjar den tekniska utrustningen som de behöver men tror att
det finns mer teknik att utnyttja, men som de inte använder sig av för tillfället.

Ställer man frågan till personalen om vad de vill se för förändringar finns det gott
om önskemål. Många av svaren pekar i riktning mot tekniken. Behovet av en
uppdaterad datorpark och en nyare videokonferensutrustning tycks vara angeläget.

Den tekniskt ansvariga vill givetvis förbättra tekniken. Exempel på saker som han
vill förbättra är videokonferens, bättre datorer på vissa ställen och kameror.
Samtidigt är han medveten om att detta är dyra saker och att ett rent tekniskt
paradis inte vore ekonomiskt försvarbart. Det som i dagsläget är på förslag i
budgeten är en ny telebildutrusning.

Lärcentrums ansvariga är ödmjuk inför teknikfrågan och säger såhär:

”Självklart är tekniska förändringar intressanta, vi måste ju följa med där. Men
där är inte jag rätt person. Jag är strateg och ordnar finansiering och kollar av
behovet, det andra lämnar jag till den tekniska personalen.”

Den ansvariga för ANC ger följande svar:

”Tekniska förändringar sker ju fortlöpande. Vi ska byta ut en del av vår
datorpark inom det närmaste och sedan ska vi skaffa en digital whiteboard. Sedan
jobbar vi också med att hitta billigare lösningar, telebild är dyrt. Trådlösa
nätverk är också något vi tittar på, det blir mycket enklare att stuva om i salarna
om det skulle behövas och det är flexibelt. Servrarna är sånt som vi hela tiden
kollar av och uppdaterar om det skulle behövas.”
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Frågar man studenterna om vilka tekniska förändringar de vill se verkar de idag
vara nöjda med hur det ser ut. En lärarstuderande pekar dock på en tänkbar orsak,
”ingen av oss är några teknikfreaks så vi vet inte vad man kan förbättra”.

En av systemvetarna uttrycker förståelse för den ekonomiska situationen och
svarar:

”Det har ändå skett en förbättring under vår tid här, de försöker hålla sig up to
date. Jag tycker det kommer nya saker rätt vad det är. Allt är givetvis inte nytt
men det är ju inte ekonomiskt möjligt.”

För att skapa en bild av om tekniken spelar en avgörande roll för om man studerar
hemma eller vid lärcentrum ställdes frågan om vilken utrusning studenterna har i
hemmet. Det visade sig att svaren inte skiljde sig mycket åt. Samtliga säger att det
har dator hemma, samtliga har också Internetuppkoppling via modem, det vill
säga ingen har bredbandsuppkoppling. De två systemvetarna pekar på att det finns
kraftigare datorer på LC än vad de har hemma, vilket gäller för samtliga
respondenter.

Studenterna verkar överlag nöjda med tekniken på LC och har inga större
klagomål. Uppenbarligen ligger LC här före studenterna och möter upp deras
behov innan studenterna upplever tekniken som ett problem.

6.6 Lärcentrums betydelse för Arvika
På frågan hur viktigt det är för Arvika Kommun att ha ett LC svarade
kommunalrådet följande:

”Jag ser det personligen som oerhört viktigt. Kan man stärka kunskapen i Arvika
så skapar det förutsättning för ett starkare Arvika. Det är ju människorna i Arvika
och inte området i sig som skapar förutsättningar.”

På frågan om kommunalrådet tror att det har betydelse även för näringslivet att
det finns möjlighet till högre utbildning blir svaret:

”Ja det är en förutsättning. Jag träffar mycket företagare, de menar att de fått
helt andra förutsättningar i och med att den möjligheten finns. Det är en
konkurrensmöjlighet. Vi är faktiskt Värmlands näst största utbildningsort. Det går
ju hundratals människor på LC varje termin och dessa människor tillför Arvika
någonting.”

En fråga som ställdes till de respondenter med ledande positioner var:
Nyetableringar av LC i angränsande kommuner ser ni det som en nackdel eller
fördel för Arvika LC?

På denna fråga svarade chefen för ANC följande:
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”Det finns två olika sätt att se det, beroende på ur vems synvinkel man ser det.
För studenten är det bra att ju närmare det kommer ju mindre resande blir det.
Jag tror inte på att man kan vara ensamt LC i Värmland. Ska man åka från Säffle
blir det närmare att åka direkt till Karlstad och universitetet.”

På samma fråga svarade kommunalrådet såhär:

”Det gäller för oss att vara bäst. Är vi inte tillräckligt bra vill inte folk utbilda sig
här.”

6.7 Lärcentrums finansiering
Ett närstående problem för Arvika Lärcentrum och kommunen att lösa innan
årsskiftet 2004-2005 är finansieringen. Vid den tidpunkten är EU-bidragen som
idag till stor del driver Arvika Näringslivscentrum slut. Slutgiltig plan för
finansieringen är i dagsläget inte klar utan kommer att bli en fråga för styrelsen i
Näringslivscentrum samt kommunfullmäktige.

Såhär uttrycker sig kommunalrådet om finansieringsfrågan:

 ”Har vi sagt att vi ska vara en ort med högskolekompetens måste vi våga satsa
pengar. Annars snackar man bara men vågar inte, det är inte min idé.”

Kommunalrådet är klar över sin linje. Lärcentrum behövs i Arvika och kommer
att finansieras även om kommunen själv måste ta hela kostnaden. Vad man måste
tänka på här är att kommunalrådet själv inte kan besluta över kommunens pengar,
detta måste ske i kommunfullmäktige. I dagsläget ser dock kommunalrådet inga
problem då samstämmigheten i kommunfullmäktige är god.

Chefen för Näringslivscentret svarar såhär på finansieringsfrågan:

”Vi här på LC tycker ju att det är orättvist att högskolan får alla statliga pengar
medan vi inte får ett öre. Det tycker man på utbildningsdepartementet också men
man är väldigt försiktigt med vad man säger då det får så pass stora konsekvenser
i och med att det finns 260 LC. Om jag fick bestämma däremot så tycker jag att
LC skulle vara en del av det statliga systemet på ett mer välbetalt sätt.”

De båda ansvariga för LC respektive ANC samt kommunalrådet är överens om att
den bästa och den mest hållbara finansieringen vore i form av statliga medel.
Om man får tro den ansvariga för LC och den ansvariga för ANC så kommer
uppdragsutbildningar och konferenser definitivt att vara ett bestående inslag på
LC även fortsatt. De här utbildningarna ger intäkter, dessa intäkter kan sedan
hjälpa till att finansiera högskoledelen.

Så man kan säga att det finns tre olika källor till inkomster i dagsläget. En av
källorna är uppdragsutbildningar, ett exempel kan vara ett företag som köper en
utbildning för att vidareutbilda sin personal. Den andra källan som finns idag är
EU-bidragen och det tredje och sista källan är kommunen. Det vill säga att det



_______________________________________________________________
26

som skiljer mellan intäkterna från de två första källorna och kostnaderna får
kommunen själv skjuta till.

Den ansvariga för ANC redogör för ett alternativ. Han tror att det på sikt kommer
att bli ett ekonomiskt stöd till LC verksamheten på ett eller annat sätt.
Ambitionsnivån på LC är olika och därför bör varje LC åtminstone få en
”baspeng”, sedan är det upp till varje kommun att själv sätta ambitionen och
kostnaderna som uppstår för den höjda ambitionsnivån får kommunen själv stå
för.

Den ansvariga på Arvika LC tror att finansieringen får stor betydelse för hur LC
kommer att se ut i framtiden, men påpekar att punkter som högskolans inställning,
kommunens inställning och synen på vad LC egentligen är också kommer att
spela in.

Finansieringen är en fråga där samtliga tillfrågade är överens men där ingen kan
påverka beslutet i någon större utsträckning, för samtliga menar att statliga medel
vore den bästa och mest hållbara finansieringen.

6.8 Arvika Lärcentrums roll
Synen som de olika studenterna har på LC skiljer sig lite beroende på vilken
utbildning de läser. Bilden som träder fram är att lärarstudenterna ser LC som en
pedagogisk miljö. Systemvetarna ser LC som en teknikintensiv miljö med
programvaror som de aldrig skulle ha kunnat få tillgång till i hemmet.
Omvårdnadsstudenterna har nyss börjat sin utbildning och tyckte att tekniken var
intressant men såg LC mest som en kommunikativ miljö. De utnyttjade LC i
första hand för videokonferensutrustningens skull. Givetvis använder sig samtliga
studenter av LC:s teknik, samtliga upplever också den social miljön och den
förbättrade pedagogiken.

Vad lärcentrum har för roll beror givetvis på vem man frågar och självklart är inte
uppgiften en enda utan en ganska mångfacetterad sådan.

 Respondenten från den administrativa personalen gav följande beskrivning:

”Vi ska naturligtvis vara till för studenterna och arbeta för dem.”

 Ansvarig för lärcentrum i Arvika uttryckte sig så här:

”Lärcentrum ska vara en plats där vi inventerar behov och tillgodoser dem. Ju
mer specificerat behovet är ju större är chansen att utbildningen kommer till.”   

När vi frågar den ansvariga för ANC ger han en inte helt olik bild:

”Vi jobbar efter att använda LC som ett verktyg att fylla det behov av arbetskraft
som finns på den regionala och lokala delen av arbetsmarknaden. Vi försöker ta
hit utbildningar som vi ser att det finns en efterfrågan på. Vi startar inga
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självförverkligande kurser utan sådana som leder till efterfrågade kompetenser i
samhället.”

Svaren från de ansvariga för LC och ANC ger en tendens till att LC i första hand
är till för att tillgodose kommunens behov.

Ett problem eller en styrka som LC har idag är att LC kan spela så många olika
roller. Det kan vara uppdragsutbildning, komvux och högskoleutbildningar, säkert
finns det ännu fler varianter på LC. Dessutom varierar LC ofta mycket i standard,
buden om vad som krävs för att kunna kalla sig lärcentrum är många. NITUS har
gjort ett försök att definiera begreppet. Idag finns det lärcentrum i alla kategorier,
allt från tekniska paradis där hjälpen och stödet är gott, till lokaler där man
placerat en dator och kallar det för lärcentrum. Vi är därför inne på NITUS linje
att klart och tydligt definiera vilka krav som skall uppnås på service, lokaler samt
teknik för att få kalla sig för ett LC.

Idag finns inget definierat område för vad ett LC ska klara av. Varje kommun gör
sin bedömning och varje LC har i sin tur olika viljor inom LC. Lärcentrum i
Arvika kommuns regi håller inga självförverkligande kurser utan ses som ett
verktyg för att fylla behovet av utbildad arbetskraft inom regionen. Detta måste
ändå ses som en förutsättning för att bedriva fortsatt verksamhet på LC. När det
gäller högskoleverksamheten vid LC så är lärcentrums uppgift att vara ett bra
alternativ till campusstudier.

En viktig fråga inför framtiden är att lösa finansieringen för att säkra LC framtid.
Finansieringsfrågan kommer på detta vis att bli en stor stötesten och denna fråga
kommer att ha en avgörande betydelse för vilken uppgift/roll LC skall ha i
framtiden.

Bilden som följer är en beskrivning av lärcentrum och dess organisation utifrån
den vision som den administrativa respondenten och chefen för LC uttrycker.
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Figur 6.1. Lärcentrums önskade organisation

Förklaring till den schematiska bilden:
Den streckade rutan samt de streckade pilarna visar hur man på lärcentret önskar
att det hade sett ut. Idag är utnyttjandet av LC: s resurser i stort sett obefintligt
bland studenterna som läser nätbaserade kurser. Men man har för avsikt att locka
fler studenter på nätbaserade kurser till LC och då skulle den schematiska bilden
kunna motsvara den här.

Sammantaget kan man säga att lärcentrum fungerar som ett gränssnitt mellan
studenterna och högskolan där man samlat teknik, pedagogik, kommunikation,
och support i en fysisk miljö under ett och samma tak.

7. Diskussion

7.1 Lärcentrums vision
En klar och tydlig vision för Arvika LC har inte vi funnit under vår uppsats gång.
Kommunalrådet har visioner om samarbetet mellan lärcentrum i
grannkommunerna. Han vill se Arvika som en motor som styr LC i
grannkommunerna. Givetvis finns det en mängd drömscenarier men att ta fram en
verklighetstrogen vision tror vi skulle vara bra för LC. En vision som de anställda,
de ansvariga, kommunalråd samt kommunstyrelsen ställer upp på. En sådan vision
ska självklart finnas nedskriven.
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De visioner som vi funnit med Arvika LC ser en aning olika ut beroende på vem
man frågar. Samtliga respondenter hoppas att LC blir ett bestående fenomen. De
tre som har ansvar och inflytande över LC utveckling dvs. LC ansvarig, ANC
ansvarig och kommunalråd är överens om att den ekonomiska frågan är viktig för
visionen. Motsägelsen är att om inte LC satsar och visar dess potential kanske det
inte satsas några pengar i LC.

Alla inblandade såväl studenter som LC personal och högsta ledningen har sina
visioner när det gäller LC. De flesta visioner eller önskvärda förändringar som de
inblandade vill se handlar om olika tekniska lösningar. När det gäller visioner om
högskoleverksamheten på LC och dess fortlevnad, så talas det lite tystare.

Den operativa LC personalen samt vissa studenter påtalar svårigheterna med
förändringar när pengar saknas. Den uppfattning vi har fått är att när det gäller
högskoleverksamheten på LC så går personalen runt som i ett vakuum i avvaktan
på att finansieringen ska lösas. Det känns inte som om det finns någon större
framtidstro på högskoledelen.

En vision som vi delar med den administrativa respondenten och den ansvariga på
LC är att nätbaserade studenter kommer till LC och utnyttjar det som en
samlingsplats och en teknisk resurs. Detta skulle gynna både studenterna och LC.
(Se figur 6.1 under resultat delen) Här kan de utnyttja den teknik som finns samt
bilda studiegrupper och få igång en pedagogik och en social studiemiljö liknande
den som campusstudenter har vid högskolan och som videokonferensstudenter
ibland kan skapa vid LC.

Under rubriken visioner hamnar ofta förändringar av andra ordningen som
Ahrenfelt (2001) beskriver dem. Som ett exempel på förändring av andra
ordningen kan nämnas kommunalrådets vision, Arvika LC som motorn i ett
blodomlopp där andra orter kopplar sig till Arvika LC likt satteliter. En förändring
av det här slaget är relativt svår att genomföra.

7.2 Pedagogik och sociala kontakter
Vi tror att LC är den pedagogiska och sociala mötesplats som studenterna behöver
om de inte har tillgång till ett högskolecampus. Vi håller till mycket stor del med
om följande uppfattning. Den ansvarige för LC tror mycket på LC som en
pedagogisk och social samlingsplats. Det skulle vara mycket svårt att uppnå
kreativa diskussioner om inte studenterna kunde träffas rent fysiskt. Dessutom
anser han att studenterna har olika begåvningar, och de som inte är så duktiga på
datorer skulle kunna få hjälp av någon annan student med tekniska färdigheter. På
så vis kan studenterna lära av varandra men de behöver som sagt någonstans att
träffas och LC är en bra miljö för detta enligt LC ansvarig.

Ovanstående är något som lärarstudenterna höll med om och ansåg att de inte
skulle ha studerat om inte LC hade funnits. Att pendla till en högskola var inget
tänkbart alternativ eftersom de flesta hade barn, och samtliga ansåg att det var
fullkomligt omöjligt att studera pedagogik nätbaserat.
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Ett förslag vi har är att man på något sätt skulle kunna ”tvinga” studenterna till
LC. Tänkbara sätt är grupparbeten och videokonferens. Omvårdnadsstudenterna
påtalade att de i första hand besökte LC för videokonferenserna. Här skulle
högskolorna kunna påverka utnyttjandet av LC genom att införa fler föreläsningar
via videokonferens, problemet då är att kostnaderna samtidigt skulle skena iväg
eftersom videokonferens är relativt dyrt. Men att det skulle ha effekt har vi märkt
under intervjuerna, samtliga respondenter ansåg att kursupplägget till stor del
styrde utnyttjandet av LC, ju fler grupparbeten kurserna innehöll desto större var
närvaron vid LC. Lärcentrum har däremot svårt att reglera närvaron på samma sätt
som högskolan utan måste helt enkelt vara så bra att studenten väljer att jobba på
LC istället för i hemmet.

Det fanns i undersökningen även studenter som inte såg någon direkt fördel med
att utnyttja LC. Omvårdnadsstudenterna besökte LC för att ”prata ihop sig” när
det behövdes, annars var det i huvudsak videokonferenser som fick dem att
besöka LC. Någon student hävdade att de inte skulle besöka LC om inte
kurskamraterna gjorde det eftersom de hade långa avstånd. Här tror vi att det finns
en hel del psykologiska aspekter. En del människor är mindre utåtriktade än
andra, är man lite mer av en ensamvarg så kanske nätbaserade studier passar
bättre. Svensson (2002) påpekar vikten av social kontakt och möjligheterna att
lära av varandra, något som vi tror skulle vara en fördel även för ensamvargar och
nätbaserade studenter.

Det finns en stor motsägelse i vad en systemvetare uttryckte. ”Jag hade såklart
gått hit om jag inte haft de dataprogram som vi behöver hemma annars är jag nog
för bekväm och hade stannat hemma, om det inte varit gruppuppgifter då.”
Samtidigt som alla är överens om att LC är en bättre studiemiljö tekniskt,
pedagogiskt och socialt så blir man om man inte ”tvingas” till LC för bekväm och
väljer att stanna hemma. Å ena sidan skulle utbildningen vara omöjlig utan LC
samtidigt som LC inte skulle utnyttjas om man slapp. Det gamla talesättet
”människan är av naturen lat” blir ganska påfallande.

7.3 Kommunikation
När det gäller kommunikationen mellan högskolor – LC så finns det enligt
lärcentrums personal en hel del mer att önska. Även när det gäller student –
högskola finns det i en del fall mycket att önska.

För att lärcentrums personal ska kunna planera in videokonferensuppkopplingar
och hinna installera nödvändig programvara i tid så måste en skärpning ske.
Högskolorna måste skicka ut kursschema mycket tidigare. Om inte detta sker så är
det inte enbart personalen som blir drabbade genom att de får en stressigare
arbetssituation, utan studenterna kommer också att bli drabbade genom att deras
utbildning på sikt kommer att bli undermålig. Ett förslag från personalen är att
scheman och termins/kursinformation läggs ut på en speciell hemsida, en länk
mellan högskolan och personalen på LC. Detta ser vi som ett bra förslag men om
en sådan hemsida redan finns borde lärcentrums personal informeras om detta.
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Kommunikationen mellan studenter och lärcentrums personal fungerar enligt
studenterna mycket bra.

När det gäller kommunikationen högskola – student så har vi själv bara erfarenhet
av HTU och den kommunikationen har inte alltid fungerat, något som
omvårdnadsstudenterna också instämmer i. Vi anser att högskolan borde kunna
använda sig av ett enhetligt sätt att informera studenterna på. Ett sätt som inte
varierar mellan kurserna. Vid kursstart har vi ibland fått schema och kursplan
hemskickat med post, ibland har det gått ut e-post och alldeles för många gånger
har vi själva behövt söka upp schema och kursplan. Hade studenterna, i det här
fallet vi, klart för oss vilka krav som ställs och på vilket sätt man skaffar
informationen hade kanske inte problemet existerat. Är man van vid att få
informationen på ett sätt och den sedan uteblir så känner man sig lite bortglömd
och det är precis detta som Hara och Kling (1999) berör i sina teorier. Dessutom
bör personalen på högskolan ha beredskap för att svara på e-post snabbt, något
som omvårdnadsstudenterna upplevt bristerna av när de menar att det går fortare
att skicka informationen med vanlig ”snigelpost”. Det försök som Rekkedal
(1991) gjorde visar att snabba svar ger en högre genomströmning. När svaren drar
ut på tiden är det oerhört frustrerande som distansstudent och det är något som vi
kan hålla med om.

7.4 Support
Ibland uppstår det problem som t.ex. för omvårdnadsstudenterna där de inte fick
någon hjälp första dagen. Helt klart behövs, precis som LC ansvarig menar, en
bestämd policy och rutiner vid nya kurser. Vidare talar han om ett ”studentkit” för
att komma förbi inkörningsproblem, det tror vi skulle vara en bra idé. Men fortsatt
måste LC personalen vara flexibel och lyhörda inför studenterna, det får inte bli så
att studenterna bara blir hänvisade till att läsa en folder.

Överlag verkar de flesta studenter vara nöjda med den support de får, en del vill
ha grundligare genomgång och andra anser att de klarar sig själva.

Lärcentrums personal vill däremot se en uppryckning bland högskolorna. För att
personalen skall kunna serva studenterna med teknisk och administrativ support så
måste de själva få denna support från högskolorna. Den support som åsyftas är i
första hand uppdaterade scheman och för studenterna nödvändig programvara
som de måste ha för att kunna genomföra sina studier.

En förändring av slaget att införa ett ”studentkit” vore en förändring som
(Ahrenfelt, 2001) kallar för förändring av första ordningen. En sådan ändring är
relativt lätt att genomföra. Om man jämför en förändring av första och andra
ordningen finner man att det är lättare att genomföra första ordningens
förändringar men att de kan vara nog så viktiga för studenten.
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7.5 Teknik
En fungerande teknik är till stor del en förutsättning för att studierna ska bli
framgångsrika. Samtidigt bör nivån på den tekniska utrustningen hålla en hög
klass för att utbildningen ska bli så bra som möjligt. Helst bör tekniken vara bättre
än den som studenten har hemma så att tekniken blir en form av motivator. Den
tekniska utrustningen och de programvaror som studenterna behöver ska skötas på
ett sådant sätt att tekniken inte innebär ett hinder för studenten. Här har
högskolorna också en del av ansvaret att i tid informera om, och eventuellt skicka,
nödvändiga programvaror. Studenten ska kunna koncentrera sig på sina studier
och programvarorna och tekniken ska skötas av den tekniskt ansvariga, det är
därför det finns en sådan befattning.

Programvaror som behövs för kurserna skall självklart vara installerade i tid,
något som enligt vår uppfattning inte alltid skett. Och de studenter som är osäkra
på hur tekniken fungerar skall kunna vända sig till den tekniskt ansvarige och få
hjälp.

Frågan om studenterna utnyttjar de tekniska resurserna på LC i den utsträckning
det kalkylerats med rådde det delade meningar om. Vi anser att det är lite märkligt
hur man kan ge så olika svar på något som man tillsammans har kalkylerat på.
Efter eget iakttagande så anser vi att utrustningen borde kunna utnyttjas mer, om
LC hade varit lättare att planera. Den ansvariga för ANC ansåg att en tänkbar
lösning kunde vara trådlösa nätverk, detta skulle göra LC mer flexibelt och göra
det lättare att flytta om i datorparken.

Studenterna ger oss uppfattningen om att all nödvändig teknik i dagsläget finns på
plats på LC och att den dessutom fungerar väl. När det gäller standarden på LC
utrustning verkar personalen ligga ett steg före studenterna och byter ut i en takt
som är tillräcklig för att hålla datorparken i trim. En förklaring till varför
studenterna är nöjda kan vara som en lärarstudent pekar på, att de inte är några
”teknikfreaks”, de kanske inte vet vilka förbättringar som kan göras. Men som
tekniken fungerar i dagsläget håller vi med om att tekniken fungerar bra.

7.6 Lärcentrums betydelse för Arvika
Utan tvekan kan vi påstå att distansstudierna har haft betydelse för Arvika.
Förvandlingen av den gamla tobaksfabriken har medfört positiva effekter för
Arvika. Ljusberg (2002) konstaterar i sin rapport att distansstudierna når grupper
som annars inte skulle studera på högskolan vilket vår undersökning bekräftar,
bara två av nio skulle ha studerat på högskolenivå om inte LC funnits.

Om man vänder lite på frågan om vad lärcentrum har för betydelse för Arvika.
Och istället funderar på om man kan utbilda flera hundra studenter varje år utan
att spela en roll? Svaret kan inte bli annat än nej. Även om en del av studenterna
bara läser små kurser så måste detta givetvis ha en effekt på befolkningen i
Arvika. Vilken den effekten är kan vi bara spekulera i men att den finns ser vi
som självklart.
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7.7 Lärcentrums finansiering
Finansieringen för LC är definitivt en knäckfråga. Det måste ändå anses som den
enskilt viktigaste frågan för en fortsatt verksamhet inte minst för
högskoleverksamheten. Idag verkar det som att personalen arbetar i ett vakuum då
finansieringsfrågan inte är löst. Det vill säga att det är svårt att satsa på längre
högskoleutbildningar när framtiden är så pass oviss.

En gemensam önskvärd utveckling bland de ansvariga är att LC ska bli statligt
finansierat. Problemet med detta är som den ansvariga för ANC uttryckte det.
”Det är en känslig fråga eftersom det finns så många lärcentrum idag.” Detta
innebär att ett statligt beslut om finansiering genast blir enorma summor. För att
kunna söka finansiering borde därför de sökande LC uppfylla dels de krav som
NITUS ställt och dels bör finansieringen utbetalas genom högskolan. Högskolan
ska tilldelas mera pengar för en distansstudent än en campusstudent, men i
gengäld bör en viss del tillfalla LC. Vi anser även att det är högskolorna som har
kompetens att avgöra om studiemiljön håller en hög klass på respektive LC, så det
bör vara en representant från högskolan som kontrollerar att kraven på LC
efterlevs.

Vi tror inte att en statlig finansiering kommer att komma till stånd i tid för att lösa
finansieringen av Arvika LC, utan kommunen måste aktivt börja arbeta med
denna fråga för att säkra LC framtid. Med tanke på detta och kommunalrådets
positiva inställning, så bör kommunfullmäktige kunna arbeta fram en
finansieringsplan så snart som möjligt. Vi hoppas dock att LC blir en stor folklig
bildningsinstans, och för detta syfte krävs statliga medel.

7.8 Arvika Lärcentrums roll
Arvika LC framtid ser idag en aning diffus ut. För det första finns idag ingen
finansiering klar efter årsskiftet 2004-2005, för det andra finns ingen klar och
tydlig vision och för det tredje finns inget nationellt begrepp på vad lärcentrum är
och vad det är till för.

Den roll som de ansvariga respektive den operativa personalen uppger att LC har
skiljer sig en aning. De ansvariga ser det ur ett större perspektiv och menar att LC
är till för att kommunen ska kunna utbilda arbetskraft i regionen. Den operativa
personalen menar att LC är till för att studenterna ska ha bättre förutsättningar att
skaffa sig en utbildning. Inget av dessa synsätt är fel, den operativa personalen är
anställd för att hjälpa studenten och ledningen ansvarar för att driva
verksamheten.

En roll som lärcentrum har är att höja kompetensnivån regionalt runt och i Arvika.
Vilka utbildningar som startas beror på vad som behövs i kommunen, å ena sidan
är det synd då valfriheten begränsas för studenterna men å andra sidan bör
kommunen få någon form av nytta för sina satsade pengar i LC. En positiv sak
med detta är att man efter avslutad utbildning borde kunna få ett jobb.
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Lärcentrum når andra människor än campus, LC finns närmare studenterna, på
detta sätt fångar LC upp de studenter som campus inte når ut till. Detta gör LC till
ett komplement till campus snarare än en konkurrent. Man når alltså grupper i
regionen som annars inte skulle ha läst vilket även intervjuerna visar. Studenterna
verkar nöjda med den roll LC har idag och sju av nio intervjuade studenter skulle
inte ha läst på högskolenivå om det inte vore för LC.

Alla studenter har sitt förhållningssätt till LC, exempelvis använder systemvetarna
tekniken i större utsträckning än lärarstudenterna. Inget sätt är fel så länge LC ger
studenterna ett mervärde. Fördelen med LC för de med liten datorvana är att man
som student vid LC blir tvungen att använda sig av tekniken. Även om man inte
besöker LC i första hand för tekniken så kommer dessa färdigheter ändå att övas
upp.

Lärcentrum har bra förutsättningar och sköter uppgifterna bra idag. Men aldrig är
något så bra att det inte kan bli bättre. Det finns en rad förändringar av mindre typ,
t.ex. fler smårum med datorer, bättre support till studenterna i början av sina
utbildningar och förbättrad kommunikation mellan högskola – LC. Detta är
förändringar som alla enligt Ahrenfelt (2001) hamnar under första ordningen och
är således relativt lätta att genomföra.

LC roll för studenten är att fungera som ett stöd i studierna. LC ska vara en
samlingsplats där man kan utbyta åsikter och lära av varandra och träffa sina
studiekamrater. Studenterna ska också ha tillgång till teknik, kommunikation och
support från LC-personal, både tekniskt och administrativt. Vilket man värderar
mest beror på vad man studerar. Omvårdnadsstudenterna värderar videokonferens
högt, systemvetarna värderar tekniken och lärarstudenterna pedagogiken. För
dessa tre studentkategorier spelar LC en roll, annars skulle de inte välja att besöka
LC.

8. Slutsats
Arvika lärcentrum ser vi som en viktig resurs för den enskilda studenten. Med de
positiva fördelar det medför både för studenterna och för kommunen så vilar det
ett ansvar på kommunen att lösa finansieringsfrågan för att säkra Arvika
lärcentrums framtid som anordnare av högskoleutbildningar.

Lärcentrum fungerar som ett gränssnitt mellan studenterna och högskolan där man
samlat teknik, pedagogik, kommunikation, och support i en fysisk miljö under ett
och samma tak. Vi anser att detta är en bra beskrivning av LC. LC: s roll är att ge
studenterna support inom samtliga områden ovan, vilken av punkterna som
studenten värderar mest är högst individuell, men alla delar måste finnas då ingen
är mindre viktig än någon annan. Lärcentrums styrkor som vi ser dem är teknik,
support, kommunikation, pedagogik och att man här kan få social kontakt, dessa
är styrkor så länge man aktivt arbetar med att underhålla dem. Styrkorna kan utan
underhåll lätt vändas till svagheter, t.ex. blir tekniken fort omodern utan
uppdatering.
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I det stora hela verkar studenterna vara mycket nöjda med LC och det är slående
hur samstämmiga studenterna som vi intervjuat är när det gäller den sociala
kontakten och pedagogiken. Studenterna har oftast olika hög grad av kompetens
inom olika områden, och kan således komplettera och stötta varandra. Individerna
i gruppen lär sig mer än om de skulle ha studerat enskilt.

Kommunikationen och samspelet mellan högskolan och LC måste bli bättre, i
förlängningen har detta en avgörande betydelse för vilken nivå utbildningarna
kommer att hålla.

Vi har fått uppfattningen om att det i dagsläget inte existerar någon enhetlig vision
med LC. En gemensam vision för Arvika LC som samtliga inblandade kan ställa
sig bakom och arbeta för tror vi skulle underlätta finansieringen. Det skulle också
skapa en trygghet bland studenter och personal och ge en bättre framtidstro på
lärcentrum. Visionen måste gå att genomföra och kan inte vara en utopi, att den är
genomförbar tror vi ytterligare skulle underlätta en finansiering.

Sammanfattningsvis anser vi att vi genom uppsatsen har fått och lyckats förmedla
en bra helhetsbild av Arvika lärcentrum. En bild av ett lärcentrum som enligt
studenterna idag fungerar bra men kan bli bättre och har ytterligare potential.

8.1 Förslag till fortsatt forskning
Under uppsatsens gång har vi upptäckt en rad olika sidospår som vi sett som
intressanta. Några av dem har vi varit tvungna att avhandla under uppsatsens gång
eftersom de varit viktiga för helhetsbilden men några sådana sidospår har vi tagit
upp här i förslag till fortsatt forskning.

Vi ser finansieringsfrågan som en viktig fråga att forska vidare i, helst då i någon
statlig form för att resultatet kan spela en positiv roll för samtliga LC i landet, men
också på regional nivå då det kanske kan ge en mer lokal finansiering.

En annan fråga som är intressant är frågan om vad LC åstadkommer för en region,
exempelvis Arvika. Det är säkert svårt att mäta hur det skulle ha sett ut utan ett
LC men det skulle vara intressant att se vad LC inneburit för region.
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Bilaga 1

Teknisk specifikation

Server:
1 st. Windows NT server 4.0

Datorerna i datasal om tio stationer:
Pentium P4 1.7Ghz
Minne         256MB Rimm 800Mhz original
Hårddisk     40GB
Grafikkort   64MB
CD-rom       52X
Bildskärm   Samsung 19 tum, TCO-99

8st datorer är utplacerade i studierum
Pentium P4  2.4Ghz
Minne          256MB
Hårddisk      60GB
Grafikkort, CD-rom och bildskärm är lika som föregående datorers.

8st distansstudiedatorer är utplacerade med följande utrustning:
Pentium PII  400Mhz
Minne           64MB SDRAM
Hårddisk       6.4GB
Grafikkort    16MB
CD-rom        40X
Bildskärm     17 tum 85 Hz

Vidare finns 14 datorer utplacerade i salar och studierum:
Pentium P4 1.7Ghz
Minne         256MB Rimm 800Mhz original
Hårddisk     40GB
Grafikkort   64MB
CD-rom       52X
Bildskärm   Samsung 19 tum, TCO-99

De flesta datorerna har Windows XP Proffesional som operativsystem och ingår i
nätverk. Ett tiotal datorer körs fortfarande med Windows NT 4.0 som
operativsystem.

Nätverksprotokoll    TCP/IP
Nätverkshastighet    100Mbit/s
Antivirusprogram och backup
Smart – UPS  för avbrottsfri strömförsörjning
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Fast Internet uppkoppling

1 st. bärbar dator Toshiba satellit pro Windows 98 som operativsystem.

Skrivare:
3 st. laserskrivare i nätverk
1 st. bläckstråleskrivare Epson A2 Color 1520

2 st. Scanner.

Videokonferensutrustning:
1 st. Tandberg   2500
1 st. Tandberg     800

Picture TelVenue 2000 modell 50, överföringshastighet upp till 384 kbps.
ITU-T H.320-standard
Virtuoso ljudsystem med automatisk nivåjustering.

Dokumentkamera för att via videokonferens visa dokument, OH-bilder mm.

AVerKey – för att via videokonferens sända samma information som visas på en
PC.
3 st. videobandspelare för att spela in videokonferenser etc.

Videokanoner:
1 st. videokanon med upplösning på 1 440 000 pixels (800x600x3) för visning på
storbild.

1 st. fast videokanon, Mitsubishi X490u med upplösning på 2 359 296 pixlar för
visning av videokonferens eller datorpresentation på storbild.

1 st. mobil videokanon med upplösning på 800x600 pixlar.

Overhead:
Tillgång till overheadapparat finns i samtliga rum och salar.
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Bilaga 2

Intervjumall student
Studentens syn på studiesituationen.

1. Berätta om dina studier. (Vad läser du, hur länge har du läst mm)

2. Hur ser dina tekniska möjligheter i hemmet ut? Dator? Bredband?

3. Har du något jobb vid sidan om? Hur ser dina hemförhållanden ut?

4. Motsvarar distansutbildningens upplägg med studier på LC de
förväntningar du hade innan du började studera?

5. Tycker du att kommunikationen fungerar bra mellan student/högskola och
känner du att du kan få gehör från högskolan på dina åsikter?

Studentens syn på LC
1. Varför valde du att studera vid Arvika LC?

2. Hade du börjat studera på högskolenivå om inte LC hade funnits?

3. Skulle du utnyttja LC även om dina kurskamrater valde att plugga
hemma?

4. Känner du ett behov av LC i dina studier?

5. Utnyttjar du de tekniska möjligheter du har i och med LC? Känns det
lättvindigt att utnyttja dessa?

6. Har ni någon gång under utbildningen fått en genomgång av LC resurser?
Finns det teknisk och administrativ assistans när det behövs?

7. Om du kunde ändra två saker vid Arvika LC, vad skulle du ändra på?

8. Skulle du vilja se tekniska/kommunikationstekniska förändringar på
Arvika LC? Vilka i så fall?

9. Tror du att det skulle vara skillnad i ditt utnyttjande av LC om du hade
bättre/sämre resurser hemma?

10. Vad ser du som de största fördelarna att läsa på LC?
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Bilaga 3

Intervjumall IT-tekniker
1. Berätta lite grann om din uppgift här på lärcentrum.

2. Anser du att LC har rätt teknisk utrustning för att möta studenternas
behov?

3. Anser du att ni har rätt stöd från högskolorna, får ni programvaror som
behövs i tid?

4. Tycker du att högskolestudenterna utnyttjar den LC:s  utrustning i den
utsträckning som ni har kalkylerat med?

5. Tror du att upplägget på kursen påverkar utnyttjandet av resurserna på
LC?

6. Uppstår det någon gång tekniska problem, som du inte kan lösa?

7. Om du fick välja två saker att förbättra här vid Arvika LC, vad skulle du
vilja ändra på?

8. Varför ska jag läsa här på LC istället för i hemmet?

9. Tror du att LC har betydelse för studieresultatet, dvs. tror du att
studenterna blir hjälpta av att ha tillgång till ett LC?

10. Kommer ni att göra någon förändring här på LC inom överskådlig
framtid? Exempelvis ny teknisk utrustning eller förändrade arbetssätt.
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Bilaga 4

Intervjumall LC-personal
1. Berätta lite grann om din uppgift här på lärcentrum.

2. NITUS har i punktform redovisat ett antal kriterier för ett LC. Känner du
till dessa punkter?

3. Vilken roll anser du att LC har/ska ha? Hur ser visionen ut?

4. Anser du att ni har rätt stöd från högskolorna, främst HTU? Kan ni
påverka HTU?

5. Tror du att utbildningen skulle bli bättre genom ett ökat samarbete (mellan
HTU och LC)?

6. Anser du att högskolestudenterna utnyttjar den utrustning LC har att
erbjuda i den utsträckning som ni har kalkylerat med?

7. Tror du att upplägget på kursen påverkar utnyttjandet av resurserna på
LC?

8. Uppstår det någon gång tekniska eller resursrelaterade problem?

9. Finns det några övriga servicefunktioner som du skulle vilja se att ni
kunde erbjuda era högskolestudenter?

10. Om du fick välja två saker att förbättra här vid Arvika LC, vad skulle du
vilja ändra på?

11. Varför ska jag läsa här på LC istället för i hemmet?

12. Tror du att LC har betydelse för studieresultatet, dvs. tror du att
studenterna blir hjälpta av att ha tillgång till ett LC?

13. Kommer ni att göra någon förändring här på LC inom överskådlig
framtid? Exempelvis ny teknisk utrustning eller förändrade arbetssätt.
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Bilaga 5

Intervjumall kommunalråd
1. Hur pass viktigt är det för Arvika kommun att ha ett LC?

2. Hur stor nytta anser du att det är för Arvikas näringsliv att
högskolestudenter finns att tillgå på hemmaplan

3. Motsvarar LC din syn på framtidens utbildnings forum?

4. Om du låter visionerna flöda. Hur skulle du vilja utveckla Arvika LC

5. EU – bidragen som delvis driver Arvika LC är ju snart slut. Hur anser du
att högskoleverksamheten på LC skall finansieras framgent?

6. Kommer kommunen att satsa på högskolestudier även efter bidragen tar
slut? Är kommunen villig att lägga ner pengar på högskoleutbildning?

7. Finns det några klara fördelar/nackdelar för Arvika LC med att LC byggs
upp i grannkommunerna?




